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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/29-6-2016. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 29/06/2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου 
(Αποφ. Δ.Σ. 512/07-09-2014 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.) , ύστερα 
από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Γεωργίου Μ. Κακούλη (Αποφ. Δημάρχου 
1758/15-06-2016 «περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), αριθ. 2/42857/31-
05-2016 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα 
με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ87Α΄) 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ήταν:   

 
      Παρόντες:1) Γιώργος Κακούλης Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος (Αποφ. Δημάρχου 

1758/2016) 
                      2) Μαρία Καραγιάννη Αντιπρόεδρος 
                      3) Μιχαήλ Σταυρής-Μέλος 
                      4) Μιχαήλ Χριστοδούλου –Μέλος   
                      5) Φλώρα Κρεμαστινού- Αντιδήμαρχος Μέλος                
                      6) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου Αντιδήμαρχος Μέλος                
                      7)  Ατσίδη Ελπίδα-Μέλος  
                      8) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος  
                      9) Σωτήρης Πετράκης ως τακτικό Μέλος στην κενωθείσα θέση του κ. 

Κακούλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.7 του Ν. 3852/2010 
                  
        Απόντες: 1) Σάββας Καλαθενός–Μέλος  
                       2) Παναγιώτης Τοκούζης -Μέλος   
 
 
Αρ. αποφ.  89/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 6Υ0ΧΩ1Ρ-ΨΡΠ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Παραδεισίου για χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή 
«Περιστερώνας». 

                                         
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Κακούλης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 13/2016 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου με την οποία αποφασίστηκε η 
χωροθέτηση τμήματος στην περιοχή Περιστερώνας που εφάπτεται με την οδό 7ης Μαρτίου κάτω από 
την κεντρική πλατεία της Κοινότητας όπως εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, για 
την λειτουργία Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας της «Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου ΟΕ»  

 
Στη συνέχεια ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γιαννακός είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή), το θέμα έχει ξεκαθαρίσει και 
μπορούμε να χωροθετήσουε τη συγκεκριμένη θέση αφού τα δικαιολογητικά είναι πλήρη 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή), και την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου όπως αυτή έχει 
καταγραφεί στην υπ’ αριθ. 79/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
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Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου 
και εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο τη χωροθέτηση χώρου  όπως αυτός εμφαίνεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό του Μηχανολόγου Μηχανικού Αναστασίου Αναστάχα και επισυνάπτεται στην παρούσα, 
στην περιοχή «Περιστερώνας» που εφάπτεται με την οδό 7ης Μαρτίου κάτω από την κεντρική πλατεία 
της Κοινότητας,  για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου 
Ο.Ε. που θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγραμματισμένου Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
Παραδεισίου, από 7 έως 17/7/2016. 

Η παρούσα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις 
που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. 

 
Αρ. αποφ.  90/29-06-2016                                         ΑΔΑ: ΩΠΩΛΩ1Ρ-ΑΝΓ  
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Σορωνής για χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στο άλσος του Αγίου 
Σουλά. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Κακούλης έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής που αφορά στο θέμα και έχει ως κάτωθι: 
 
Θέμα 1ο εκτός ημερησίας διάταξης: «Χωροθέτηση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. 

Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. , στο Άλσος του Αγίου Σουλά» 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης είπε: 
Με την αριθμ. πρωτ.10/45416/7-6-2016 αίτηση της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.», 

που επισυνάπτεται στην παρούσα μας, η οποία ζητά την χωροθέτηση του χώρου που κάθε χρόνο 
εγκαθίσταται το Λούνα Παρκ, ιδιοκτησίας της, στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις 
ημέρες της πανηγύρεως, δηλαδή από 22 Ιουλίου 2016 έως και 30 Ιουλίου 2016, εισηγούμαι να 
χωροθετήσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, για την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ, όπως αυτός 
περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, εμβαδού 3.549τ.μ. στο από Ιούνιος 2016  οδοιπορικό 
σκαρίφημα, που μας χορηγήθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και υπογράφεται από 
τον αγρονόμο & τοπογράφο μηχανικό, Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, επισημαίνοντας ότι όλο το Άλσος του 
Αγίου Σουλά, χρησιμοποιείται από την Δημοτική Κοινότητα Σορωνής εδώ και 70 τουλάχιστον χρόνια. 
Επιπλέον ο συγκεκριμένος χώρος, δεν εφάπτεται ούτε με επαρχιακό, ούτε με κοινοτικό δρόμο, 
θεωρείται δε κατάλληλος για τη λειτουργία Λούνα Παρκ. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά περί της 
νομιμότητας της επιχείρησης, πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 
Ρόδου που θα χορηγήσουν την οριστική άδεια. Επίσης με τα αριθμ. πρωτ.10/35475/12-5-2016 και 
10/43950/2-6-2016 έγγραφα μας προς την Δ/νση Πολοεδομικού σχεδιασμού ζητήθηκε η 
τοπογράφηση-χωροθέτηση του Άλσους του Αγίου Σουλά. Έχουν έρθει τοπογράφοι μηχανικοί και η 
τοπογράφηση-χωροθέτηση προχωρά και θα τελειώσει σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

Το συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει, ομόφωνα 

Χωροθετεί το τμήμα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, εμβαδού 3.549τ.μ. στο από Ιούνιος 2016 
οδοιπορικό σκαρίφημα, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που υπογράφεται από τον 
αγρονόμο & τοπογράφο μηχανικό, Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο και επισυνάπτεται στην παρούσα, για την 
εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία 
του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις ημέρες της πανηγύρεως από 22 Ιουλίου 2016 έως και 30 
Ιουλίου 2016.  

                                    Η απόφαση έλαβε αριθμό 13/2016 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή), και την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος 
2)Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής και 

εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο τη χωροθέτηση του τμήματος Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α, εμβαδού 3.549τ.μ. όπως 
αυτό εμφαίνεται στο από Ιούνιο 2016 οδοιπορικό σκαρίφημα, της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, που υπογράφεται από τον αγρονόμο & τοπογράφο μηχανικό, Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο και 
επισυνάπτεται στην παρούσα, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. 
Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις ημέρες της πανηγύρεως 
από 22 Ιουλίου 2016 έως και 30 Ιουλίου 2016.  

Η παρούσα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις 
που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ.     

 
Αρ. αποφ.  91/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 7ΙΧ5Ω1Ρ-ΟΩΙ 
 

Περίληψη 
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην «ΑΦΟΙ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΟΕ» 

στην Τ.Κ. Κατταβιάς. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής τα εξής: 

 

1)Το ΑΠ 4/49150/17-6-2016 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή η ΑΠ 4/37454/2016 αίτηση της «ΑΦΟΙ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΟΕ» για  χορήγηση άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων, με όλα τα απαραίτητα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
(ΑΕΠΙ, Έγγραφο ΑΠ Δνσης Δημόσιας Υγείας κλπ) 

2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσμα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου (νομιμότητα κτιρίου-άδεια 
πυρασφάλειας κλπ)  β) Δεν προσβάλλει τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο χώρο γ) Δεν ενοχλεί 
το περιβάλλον.    

3)Τις διατάξεις των άρθρων 24-25 και 111 του Π.Δ. 410/95 
4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 
5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 
6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/8-6-2006. 
7) Την Νο 701711/4-5-2016 άδεια της ΑΕΠΙ 
8) Το ΑΠ 2798/6-6-2016 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 

73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
ομόφωνα   

                                        
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού 
συγκροτήματος μικρής ισχύος με μέγιστη Α ηχοστάθμη κατά την λειτουργία του καταστήματος 80db, 
στο κατάστημα με χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της «ΑΦΟΙ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΟΕ» που ευρίσκεται στην Τ.Κ. 
Καταβιάς εντός οικισμού.   

 
Αρ. αποφ.  92/29-06-2016                                         ΑΔΑ: ΩΟΜ0Ω1Ρ-ΟΒ4 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου 

περί αποχαρακτηρισμού Τμήματος Κτηματολογικής οδού. (Έγγραφο ΑΠ 289/2016 Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης, έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01/28-01-2016 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη τη Συνεδρίασης, και εισηγούμενος το πρώτο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω: 

Από την Διεύθυνση Πολεοδομικού σχεδιασμού, τμήμα Μελετών και εφαρμογών του Δήμου 
Ρόδου μας διαβιβάσθηκε το με αρ. πρωτ: 2536/2014/18-11-15, και με εισερχόμενο αρ. πρωτ: 
3/108592/19-11-2015 έγγραφο σχετικά με τον Αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής 
Οδού εντός του Οικισμού της Λίνδου. 

Η Τεχνική έκθεση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου αναφέρει τα 
παρακάτω: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Θέμα : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού. Σχετ. :1) Η υπ' αριθμό 2536/2014 

αίτηση του κ. Αντώνη Παπαδόπουλου. 

Έχοντας υπόψη : 
1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως Οργανισμού ακινήτου 

περιουσίας του Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής 

περιφερείας.» 

3) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και 

άλλες Διατάξεις». 
4) Την υπ' αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός 
περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60).» 

Με την ανωτέρω σχετική αίτηση του, ο κος Αντώνης Παπαδόπουλος ιδιοκτήτης της Μερίδας 213 
Οικοδομών Λίνδου, που βρίσκεται εντός του Οικισμού της Λίνδου, ζητά τον αποχαρακτηρισμό 2 
τμημάτων της Δημόσιας Κτηματολογικής Οδού, με στοιχεία [Α-Β10-Β11-Α] και εμβαδόν 2,63 τ.μ. και 
[Ε-Β9-Α-Ε] και εμβαδόν 8,32 τ.μ.. Στην τεχνική έκθεση του ο Μηχανικός αναφέρει τα παρακάτω : 

«Το τμήμα Γ εμβαδού 33,20 τ.μ το οποίο κατασκευάσθηκε σύμφ. με το υπ. αριθμ. 
50874/7049/1977 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου και αποτελείται από 2 κατοικίες η 
κάθε μια με ένα υπνοδωμάτιο και ένα λουτρό. Επίσης υπάρχει και ένας χώρος αποθήκης  

Τα τμήματα I με εμβαδόν 2,63 τ.μ. και Ζ με εμβαδόν 8,32τ.μ. αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του τμήματος Γ. Κατασκευάσθηκαν μαζί με το τμήμα Γ και σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 
50874/7049/1977 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. Βρίσκεται εκτός της κτηματολογικής 
μερίδας και επί κοινόχρηστης οδού.» 

Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε συνδυασμό με τα αρχεία της 
υπηρεσίας (φωτογραμμετρικές-τοπογραφικές αποτυπώσεις ετών 2000 και 2003) , διαπιστώθηκε ότι τα 
τμήματα της κτηματολογικής οδού I με στοιχεία [Α-Β10-Β11-Α] και εμβαδόν 2,63 τ.μ. και Ζ [Ε-Β9-Α-Ε] 
και εμβαδόν 8,82 τ.μ., έχουν καταληφθεί από το κτίσματα τουλάχιστον από το έτος 1966. 

Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να εκδοθεί η 
Διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού των τμημάτων Ζ με στοιχεία (Α-Β9-Α-Ε) και εμβαδόν 8,32 
τ.μ. και I με στοιχεία [Α-Β10-Β11-Α] και εμβαδόν 2,63 τ.μ. της Κτηματολογικής Οδού, θα 
πρέπει ο ιδιοκτήτης της Μερίδας Οικοδομών 213 Λίνδου, με Υπεύθυνη Δήλωση τους να 
αναγνωρίσουν την κυριότητα του Δήμου στις νέες ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, μετά την 
έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την 
διαχείριση της. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τη σύμφωνη 
γνώμη των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου, και έπειτα από διαλογική συζήτηση, λαβών υπ, όψη: α) 
Αίτηση Πολίτη, β) Τεχνική έκθεση Μηχανικού με φωτογραφία, γ) Τοπογραφικά Διαγράμματα, δ) 
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Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου, ε) Η υπ' αριθμό 1039/1970 
άδεια Δόμησης, ζ) Το υπ αριθμό 2334/1970 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων η) Το υπ αριθμό 
50874/7049/1977 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί υπέρ του αποχαρακτηρισμού των τμημάτων Ζ με στοιχεία (Α-Β9-Α-Ε) και 

εμβαδόν 8,32 τ.μ. και I με στοιχεία [Α-Β10-Β11-Α] και εμβαδόν 2,63 τ.μ. της Κτηματολογικής 

Οδού, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της Μερίδας Οικοδομών 213 Λίνδου, με Υπεύθυνη Δήλωση τους να 

αναγνωρίσουν την κυριότητα του Δήμου στις νέες ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, μετά την 

έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την 

διαχείριση της. 
 

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η ΑΠ 289/2016 εισήγηση – Τεχνική έκθεση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία περιλαμβάνεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Λίνδου όπως αυτή τέθηκε παραπάνω, και η παριστάμενη μηχανικός της Δνσης κ. 
Σωτηράκη, ανέπτυξε προφορικά στα μέλη όσα αναφέρονται στην Τεχνική έκθεση. 

 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και 

εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμού των τμημάτων Ζ με στοιχεία (Α-Β9-Α-Ε) και 
εμβαδόν 8,32 τ.μ. και I με στοιχεία [Α-Β10-Β11-Α] και εμβαδόν 2,63 τ.μ. της Κτηματολογικής 
Οδού, όπως απεικονίζεται στο συνημένο στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού Παράσχου Εμμ. Σανσόγλου, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της Μερίδας Οικοδομών 213 Λίνδου, 
για να εκδοθεί η Διαπιστωτική Πράξη του Αποχαρακτηρισμού, με Υπεύθυνη Δήλωση του να 
αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στις νέες ιδιοκτησίες που θα δημιουργηθούν, μετά την έκδοση 
της Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση 
της. 

    
Αρ. αποφ.  93/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 67ΑΘΩ1Ρ-Γ24  
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 151/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 

θέμα: «Αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού Κωστή 
Παλαμά. (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)» (Αίτημα Βάσσης Μαριγούς).  

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 151/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 7: «Αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού 
Κωστή Παλαμά. (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)» 

 
 Ο Πρόεδρος κ. Παγκάς Μιλτιάδης εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

τμήμα Τακτοποιήσεων  - Απαλλοτριώσεων που αφορά στο αίτημα ενοικίασης επιπλέον κοινόχρηστου 
χώρου σε κατάστημα της οδού Κωστή Παλαμά 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω:  

Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 680/07-04-2016 αίτηση κας. Βάσση Μαριγώς. 
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 Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από την κα. Βάσση Μαριγώ - που διατηρεί κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) στη συμβολή των οδών Αλεξ. Παπάγου και Κωστή Παλαμά 
(Ο.Τ. 70) - η ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας 5,10 τ.μ. επιπλέον των συνολικά 30,80 τ.μ. που 
χωροθετήθηκαν με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Κ.Χ.) του Δήμου Ρόδου, όπως αυτός εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Έχοντας υπόψη : 

1. Την παραπάνω σχετική αίτηση και τα συνημμένα αυτής : 

 α. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα (απόσπασμα του σχεδιαγράμματος με αριθμό 
10.Α.3 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων), επί του οποίου έχει υποδειχθεί από τον ιδιώτη πολιτικό 
μηχανικό Τ.Ε. Αθανάσιο Η. Νικόπουλο η θέση του καταστήματος, καθώς και η αιτούμενη επιφάνεια 
κοινόχρηστου χώρου με τα στοιχεία γωνιών Α-Β-Γ-Δ-Α και με διαστάσεις 1,70 μ. x 3,00 μ.   

β. Την τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού σύμφωνα με την οποία η προσθήκη 
του αιτούμενου τμήματος αυτού κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης 
γιατί με αυτήν επιτυγχάνεται η ενοποίηση μεταξύ των δυο ήδη χωροθετημένων τμημάτων, ενώ 
παράλληλα η παραχώρηση αυτή δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση στους ελεύθερους κοινόχρηστους 
χώρους και τις όμορες ιδιοκτησίες. 

γ. Την με αριθ. απόφασης 88/16-04-2002 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος με την οποία χορηγήθηκε στην Βάσση Μαριγώ του Λουκά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
με χρήση «καφετέρια» για το κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αλεξ. Παπάγου και 
Κωστή Παλαμά. 

δ. Τις φωτογραφίες των όψεων του καταστήματος και του αιτούμενου τμήματος 
κοινόχρηστου χώρου. 

2.  Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Κ.Χ.) του Δήμου Ρόδου που εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα: 

α. Το Κεφάλαιο 1 αυτού με θέμα «Γενικά» και συγκεκριμένα την παράγραφο 1.3 
«Αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού» του άρθρου 8 και το άρθρο 10 «Διαδικασία τροποποίησης 
Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων». 

β.  Το Κεφάλαιο 11 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Ροδίων» (άρθρο 53 - Δημοτική 
Κοινότητα Ρόδου) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.3. Κωστή Παλαμά με το υπ' αριθ. 10.Α.3 
σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. 

3.  α. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση 
Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα το 
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι:  

  «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 
ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο 
το μήκος και το πλάτος της». 

β. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και 
θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 
Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)», και 
ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι: 

  «Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 
28 του ν. 2831/2000, κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες 
διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. Η υποχρέωση της εφαρμογής ισχύει και για μεμονωμένες 
παρεμβάσεις διαφόρων φορέων, που δεν εντάσσονται σε συνολικό  έργο διαμόρφωσης του δημόσιου 
χώρου, όπως τοποθέτηση  ιστών φωτισμού, πινακίδων οδικής σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων, pillars, 
τηλεφωνικών θαλάμων, κάδων απορριμμάτων, διαφημιστικών πλαισίων, κλπ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη ζώνη όδευσης  των πεζών και να αποτρέπεται η δημιουργία εμποδίων, που δυσχεραίνουν τη 
μετέπειτα διαμόρφωση του χώρου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, 
εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις 
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της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης 
του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

4.  Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά την οποία διαπιστώθηκε 
ότι το αιτούμενο τμήμα δεν παρεμποδίζει την κίνηση των πεζών ή τη λειτουργία όμορων 
καταστημάτων. 

η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση του αιτούμενου τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α 
επιφάνειας 5,10 τ.μ.   

Ως εκ τούτου προτείνεται η τροποποίηση  του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και 
συγκεκριμένα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.3 που συνοδεύει την παράγραφο Α.3 του 
άρθρου 53, με την προσθήκη σε αυτό του τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α = 5,10 τ.μ., όπως αυτό 
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.  

Δεδομένου ότι η οδός Κωστή Παλαμά εμπίπτει σε περιοχή που σύμφωνα με την υπ' αριθ. 
Γ/124/2539/08-02-1983 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 162Β'/07-04-1983) έχει 
χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, το παρόν έγγραφο 
αποστέλλεται και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδ/σου 
προκειμένου να ενημερώσει το Συμβούλιο Δ.Κ. Ρόδου και την Υπηρεσία μας αν συμφωνεί με την 
προτεινόμενη τροποποίηση. 

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 83 του 
Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και 
του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα θετικά 

α) για την παραχώρηση του αιτούμενου τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α, επιφάνειας 5,10 τ.μ., στην Κα 
Βάσση Μαριγώ για το  κατάστημα της (καφετέρια) στη συμβολή των οδών Αλεξ. Παπάγου και Κωστή 
Παλαμά (Ο.Τ. 70) επιπλέον των συνολικά 30,80 τ.μ. 

β) για την τροποποίηση  του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και συγκεκριμένα του 
σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.3 που συνοδεύει την παράγραφο Α.3 του άρθρου 53, με την 
προσθήκη σε αυτό του τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α = 5,10 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.  

γ) Απαραίτητη προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και 
Τεχνικών Έργων Δωδ/σου για την προτεινόμενη τροποποίηση. 

 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 151/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου: 

α) Την παραχώρηση του αιτούμενου τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α, επιφάνειας 5,10 τ.μ., στην Κα Βάσση 
Μαριγώ για το  κατάστημα της (καφετέρια) στη συμβολή των οδών Αλεξ. Παπάγου και Κωστή Παλαμά 
(Ο.Τ. 70) επιπλέον των συνολικά 30,80 τ.μ. 

β) Την τροποποίηση  του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και συγκεκριμένα του 
σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.3 που συνοδεύει την παράγραφο Α.3 του άρθρου 53, με την 
προσθήκη σε αυτό του τμήματος Α-Β-Γ-Δ-Α = 5,10 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.  
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Αρ. αποφ.  94/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 64Μ6Ω1Ρ-2ΦΑ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 

θέμα: «Μη έγκριση  παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα επί της οδού 
Απελού 9.» 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 152/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ 8: «Μη Έγκριση κοινόχρηστου χώρου (Απελλού 9)» 
 
 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπούκλα Στέλιο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού 

 
ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ. 1931/13-01-2016 αίτηση.  
Σε απάντηση της παραπάνω αίτησης, σχετικά με τον επιπλέον κοινόχρηστο χώρο που αιτείται 

για την επιχείρησή του επί της οδού Απελλού 9 στην Μεσαιωνική Πόλη βάση των συνημμένων 
τοπογραφικών διαγραμμάτων και μετά από αυτοψία που έγινε στο ακίνητο από την Υπηρεσία μας 
διαπιστώθηκε ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και έχει απομακρύνει τις 
αυθαίρετες κατασκευές εντός του κοινόχρηστου χώρου  

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε θετικά.  
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της διάθεσης του κοινόχρηστου χώρου και διαπίστωσης 

παραβάσεων οποιουδήποτε χαρακτήρα, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς ανάκλησής του  
Συνεχίζοντας ο Κος Μπούκλας, ενημέρωσε το συμβούλιο ότι σε πρόσφατη αυτοψία, 

μεταγενέστερη της εισήγησης, στο εν λόγω κατάστημα, διαπιστώθηκε ότι έχουν επανατοποθετηθεί οι 
αυθαίρετες κατασκευές και για το λόγο αυτό προτείνει να μην εγκριθεί η παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 

τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Κου Μπούκλα που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  
Ομόφωνα αρνητικά για την παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημα επί 

της οδού Απελλού 9 στην Μεσαιωνική Πόλη, διότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και έχει επανατοποθετήσει τις αυθαίρετες κατασκευές εντός του κοινόχρηστου χώρου. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κακούλης είπε ότι ο επιχειρηματίας κατέθεσε αίτηση για 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και του είπαμε να καθαιρέσει τις αυθαιρεσίες που είχε. Σε πρώτη 
φάση τις καθαίρεσε, όμως μετά, επειδή προέκυψε ένα πρόβλημα με την Υπηρεσία και άργησε η 
διαδικασία, έκανε εκ νέου αυθαίρετες κατασκευές, οπότε συμφωνώ με την εισήγηση του Συμβουλίου 
να μην παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος. 

 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Αντιπρόεδρος): Κατ’ αρχήν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας, δεύτερον υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης εκεί, ώστε να μη του παραχωρηθεί χώρος; Και 
αφού δεν υπάρχει πρόβλημα σε συνδυασμό ότι κωλυσιέργησε η Υπηρεσία, εγώ δεν θα συμφωνήσω με 
την εισήγηση και προτείνω να χορηγηθεί ο χώρος. 

  

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Αν υπάρχουν δύο άξονες στην Παλιά πόλη, ο ένας 
είναι η οδός Απελλού. Η εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι η εικόνα ενός 
τσαντιριού. Είναι ένα πάρκο εκεί στην Ευδήμου με αρχαιολογικό χώρο, το είπαμε και κατ’ ιδίαν στον 
επιχειρηματία δύο φορές να ξηλώσει τις αυθαιρεσίες γιατί είναι απαράδεκτες, είναι τσαντιροκατασκευή 
δηλαδή, και είναι ντροπή να το συζητάμε. Αν έκανε μια παρέμβαση ήπια θα του δίναμε.  
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 152/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την μη παραχώρηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου για το 
κατάστημα επί της οδού Απελλού 9 στην Μεσαιωνική Πόλη, διότι ο επιχειρηματίας δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και έχει επανατοποθετήσει τις αυθαίρετες κατασκευές 
εντός του κοινόχρηστου χώρου. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη). 

 
Αρ. αποφ.  95/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 7ΗΔΒΩ1Ρ-ΤΒΔ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 154/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 

θέμα: «Τροποποίηση  κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του και επέκταση αυτού επί 
της οδού Αγησάνδρου 14. (Αίτημα κ. Αναστασίας Βελώνη)» 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 154/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 10: «Τροποποίηση  κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του και επέκταση 
αυτού (Αγησάνδρου 14)» 

 
 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπούκλα Στέλιο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού: 

ΣΧΕΤ:   Η υπ.αρ. 2/27127/11-04-2016 αίτηση.  
 
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου , σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο που αιτείται 

για την επιχείρηση της επί της οδού Αγησάνδρου 14, η κυρία Αναστασία ΒΕΛΩΝΗ, σας ενημερώνουμε 
ότι η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά στην τροποποίηση του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και την 
επέκταση αυτού κατά 0,5 μέτρα επιπλέον κατά πλάτος βάση του συνημμένου τοπογραφικού 
διαγράμματος.  

. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Κου Μπούκλα που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
  
Ομόφωνα θετικά για την τροποποίηση του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και την 

επέκταση αυτού κατά 0,5 μέτρα επιπλέον κατά πλάτος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο 
κατάστημα της Κας Αναστασίας Βελώνη, επί της οδού Αγησάνδρου 14 στην Μεσαιωνική Πόλη, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 154/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και την 
επέκταση αυτού κατά 0,5 μέτρα επιπλέον κατά πλάτος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στο 
κατάστημα της κας Αναστασίας Βελώνη, επί της οδού Αγησάνδρου 14 στην Μεσαιωνική Πόλη, 
σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

 
Αρ. αποφ.  96/29-06-2016                                         ΑΔΑ: ΩΟΗΓΩ1Ρ-ΛΘ4 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση η μη της υπ’ αριθ. 155/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. 

Ρόδου με θέμα: Αλλαγή χρήσης  κοινόχρηστου χώρου και θεσμοθέτηση αυτού» (Αίτημα 
Ηλία Παναγιωτόπουλου). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 155/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 11: «Αλλαγή χρήσης  κοινόχρηστου χώρου και θεσμοθέτηση αυτού» 
 
 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπούκλα Στέλιο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού: 

 
ΣΧΕΤ:   Η υπ.αρ. 2/35169/11-05-2016 αίτηση.  
 
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο που αιτείται 

για την επιχείρηση του επί της πλατείας Ιπποκράτους 1 ο κύριος Ηλίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, σας 
ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά ως προς την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου 
κοινόχρηστου χώρου (από έκθεση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα) και την θεσμοθέτηση των 
5,78 τ.μ. όπως φαίνεται στο  συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.  

 

. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Κου Μπούκλα που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  
Για το κατάστημα του Κου Ηλία Παναγιωτόπουλου, επί της πλατείας Ιπποκράτους 1 στην 

Μεσαιωνική Πόλη 
Α) Ομόφωνα θετικά για την αλλαγή χρήσης του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου (2τ.μ.) 

από έκθεση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα, και  
Β) Κατά πλειοψηφία αρνητικά για την παραχώρηση επιπλέον 5,78τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, 

διότι θεωρούν ότι για την πλατεία Ιπποκράτους, το σύνολο των τετραγωνικών που προκύπτει 
(7,78τ.μ.) είναι πολλά. 

Θετικά ψήφισαν οι Πιλάτος Μιχάλης και Κουμεντή Κατερίνα 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Κακούλης είπε τα εξής: 
 Το κατάστημα ουσιαστικά βρίσκεται επί της οδού Ερμού. Ήτανε τουριστικό είχε του 0,70 

πόντους σαν κοινόχρηστο χώρο και ζήτησε επιπλέον. Η Υπηρεσία ενώ ήταν θετική, η Τοπική 
Κοινότητα συμφώνησε με την αλλαγή χρήσης ενώ για την επιπλέον παραχώρηση χώρου διαφώνησε.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Για το συγκεκριμένο θέμα είχα και στη 

συνεδρίαση του Τοπικού αντιρρήσεις, θα πρέπει να τηρηθεί η ισονομία. Ότι παίρνει ο ένας θα πρέπει 
να παίρνει και ο άλλος. Λοιπόν αν έχουν πάρει οι άλλοι επί πλέον ανάπτυξη, θα πρέπει και ο άλλος να 
έχει ίσα δικαιώματα. Η εισήγηση της υπηρεσίας ήταν θετική στηριζόμενη προφανώς στην αρχή της 
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ισονομίας, οπότε και επειδή τότε είχα εκφράσει την αντίρρηση μου, ότι θα πρέπει να τηρήσουμε ίσα 
μέτρα και ίσα σταθμά, γιαυτό και τώρα η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας είναι, εφ’ όσον και τώρα η 
υπηρεσία που εισηγήθηκε θετικά για να τηρήσει ισορροπία,  εισηγούμαι αυτό που προτείνει η 
Υπηρεσία. 

 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Η Ερμού είναι η πρώτη εικόνα που αποκομίζει 

κανείς που επισκέπτεται την παλιά πόλη από τη θαλασσινή πύλη. Όσον αφορά την αλλαγή χρήσης του 
κοινόχρηστου είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αφού άλλαξε χρήση το κατάστημα. Όσον αφορά 
για τον παραπάνω χώρο που ζητά συμφωνώ με την άποψη της Υπηρεσίας και όχι με την απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας με την προϋπόθεση να δούμε το θέμα του κοινόχρηστου στην Ερμού 
και στην πλατεία Ιπποκράτους συνολικά. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Αν θα το δείς στο σχεδιάγραμμα, θα διαπιστώσεις ότι 

γραμμικά δεν δημιουργεί πρόβλημα η παραχώρηση διότι δεν εξέχει και έρχεται στην ίδια ευθεία με τα 
άλλα μαγαζιά. 

 
  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   1) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 155/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου ως 

προς το πρώτο σκέλος του αποφασιστικού της και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αλλαγή 
χρήσης του  κοινόχρηστου χώρου από έκθεση τουριστικών ειδών σε κοινόχρηστο χώρο για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

2) Δεν εγκρίνει τη υπ’ αριθ. 155/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου ως 
προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
παραχώρηση επιπλέον 5,78τ.μ. κοινόχρηστου χώρου, στο κατάστημα του κ. Ηλία Παναγιωτόπουλου 
επί της πλατ. Ιπποκράτους 1, οπότε ο συνολικός κοινόχρηστος χώρος υπό στοιχεία κορυφών Α-Β-Γ-Δ-
Α του σχεδιαγράμματος που επισυνάπτεται και  που παραχωρείται, έχει συνολικό εμβαδόν 7,78 τ.μ. 

 
Αρ. αποφ.  97/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 705ΨΩ1Ρ-ΤΦ7 
 

Περίληψη 
 
Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου 

με θέμα: Αίτημα τροποποίησης χρήσεως κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σωκράτους. 
(Αίτημα Μαστροβασίλη Καλοτίνας. 

   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 157/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ1: «Τροποποίηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου» 
 
 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπούκλα Στέλιο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού: 

ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ. 2/28955/18-04-2016 αίτηση.  

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου , σχετικά µε την τροποποίηση του 
κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του (από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα), 
που αιτείται για την επιχείρηση της επί της οδού Σωκράτους 106-108, η κυρία Καλοτίνα 
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία µας εισηγείται αρνητικά διότι θέλουμε να 
αποτρέψουμε την επιπλέον χρήση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Σωκράτους.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Κου Μπούκλα που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  
Ομόφωνα αρνητικά για την τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του 

(από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα) για το κατάστημα της κας Μαστροβασίλη 
Καλοτίνας επί της οδού Σωκράτους 106-108 στην Μεσαιωνική Πόλη, σύμφωνα και με την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 

 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Κύριε Πρόεδρε το δικαίωμα αλλαγής δεν 

μπορείς να το στερήσεις από κανένα.  Από κεί και πέρα, υπάρχει μια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
από δεξιά και απέναντι, και μάλιστα ανεξέλεγκτα και παρουσιάζει το θέαμα που παρουσιάζει,  άρα το 
θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικά. Δεν μπορείς όμως  να αρνηθείς την αλλαγή της χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου όταν του επιτρέπεις την αλλαγή της χρήσης του καταστήματος σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως είπαμε υπάρχει το θέμα της ισονομίας 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Υπάρχει κάποια νομοθεσία ή κάποια κανονιστική 

διάταξη που να στηρίχθηκε η Υπηρεσία για να κάνει αρνητική εισήγηση; 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Όχι δεν υπάρχει καμία κανονιστική διάταξη 
που να απαγορεύει την μετατροπή της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Ο ισχυρισμός ότι  θέλουμε 
να αποτρέψουμε την επιπλέον χρήση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Σωκράτους, δεν μπορεί να 
σταθεί νομικά.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Άρα η εικόνα επαφίεται στα πολιτικά όργανα του 
Δήμου και όχι στις υπηρεσίες. Θα το λέω συνεχώς αυτό. Συμφωνώ να αλλάξει η χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου διότι δεν υπάρχει τίποτα που να την αποτρέπει.  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   Δεν εγκρίνει την υπ’ αριθ. 157/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του 
(από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα) για το κατάστημα της κας Μαστροβασίλη 
Καλοτίνας επί της οδού Σωκράτους 106-108 στην Μεσαιωνική Πόλη, 

 
Αρ. αποφ.  97/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 705ΨΩ1Ρ-ΤΦ7 
 

Περίληψη 
 
Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 157/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου 

με θέμα: Αίτημα τροποποίησης χρήσεως κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σωκράτους. 
(Αίτημα Μαστροβασίλη Καλοτίνας. 

   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 157/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ1: «Τροποποίηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου» 
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 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Μπούκλα Στέλιο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με την αίτηση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού: 

ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ. 2/28955/18-04-2016 αίτηση.  

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου , σχετικά µε την τροποποίηση του 
κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του (από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα), 
που αιτείται για την επιχείρηση της επί της οδού Σωκράτους 106-108, η κυρία Καλοτίνα 
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗ, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία µας εισηγείται αρνητικά διότι θέλουμε να 
αποτρέψουμε την επιπλέον χρήση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Σωκράτους.  

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Κου Μπούκλα που περιγράφονται αναλυτικά στο 
Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  
Ομόφωνα αρνητικά για την τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του 

(από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα) για το κατάστημα της κας Μαστροβασίλη 
Καλοτίνας επί της οδού Σωκράτους 106-108 στην Μεσαιωνική Πόλη, σύμφωνα και με την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 

 
 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Κύριε Πρόεδρε το δικαίωμα αλλαγής δεν 

μπορείς να το στερήσεις από κανένα.  Από κεί και πέρα, υπάρχει μια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
από δεξιά και απέναντι, και μάλιστα ανεξέλεγκτα και παρουσιάζει το θέαμα που παρουσιάζει,  άρα το 
θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικά. Δεν μπορείς όμως  να αρνηθείς την αλλαγή της χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου όταν του επιτρέπεις την αλλαγή της χρήσης του καταστήματος σε κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως είπαμε υπάρχει το θέμα της ισονομίας 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Υπάρχει κάποια νομοθεσία ή κάποια κανονιστική 

διάταξη που να στηρίχθηκε η Υπηρεσία για να κάνει αρνητική εισήγηση; 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Όχι δεν υπάρχει καμία κανονιστική διάταξη 
που να απαγορεύει την μετατροπή της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Ο ισχυρισμός ότι  θέλουμε 
να αποτρέψουμε την επιπλέον χρήση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Σωκράτους, δεν μπορεί να 
σταθεί νομικά.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Άρα η εικόνα επαφίεται στα πολιτικά όργανα του 
Δήμου και όχι στις υπηρεσίες. Θα το λέω συνεχώς αυτό. Συμφωνώ να αλλάξει η χρήση του 
κοινόχρηστου χώρου διότι δεν υπάρχει τίποτα που να την αποτρέπει.  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   Δεν εγκρίνει την υπ’ αριθ. 157/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου ως προς την χρήση του 
(από χρήση τουριστικών ειδών σε τραπεζοκαθίσματα) για το κατάστημα της κας Μαστροβασίλη 
Καλοτίνας επί της οδού Σωκράτους 106-108 στην Μεσαιωνική Πόλη, 

 
Αρ. αποφ.  98/29-06-2016                                         ΑΔΑ: 6ΗΗ4Ω1Ρ-Φ3Ψ 

 
Περίληψη 
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 181/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 
θέμα: Έγκριση νέου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Λάχητος 13 (Αίτημα Νικήτα 
Αγγέλου). 

   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 181/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο 

θέμα, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ Ε.Η/Δ 1: «Έγκριση νέου κοινόχρηστου χώρου» 
 

 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κ. 
Κακούλη Γιώργο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα, διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την αίτηση και το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στο απόσπασμα πρακτικού: 

 
ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ. 2/48489/15-06-2016 αίτηση 

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού έγγραφου, σχετικά με τον κοινόχρηστο χώρο που αιτείται για 

την επιχείρησή του ο κύριος Νικήτας ΑΓΓΕΛΟΥ επί της οδού Λάχητος 13 στη Μεσαιωνική Πόλη, για 

έκθεση τουριστικών ειδών, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά βάσει του 

συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος.  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 

τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος και του Αντιδημάρχου Κου Κακούλη που περιγράφονται 
αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για το 

κατάστημα του Κου Νικήτα Αγγέλου επί της οδού Λάχητος 13 στην Μεσαιωνική Πόλη, για την 
τοποθέτηση τουριστικών ειδών σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Αρνητικά ψήφισε η Κα Φωτεινή Καράμπελα 

 
  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87
 
Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. 
Γιαννακού,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του Θέματος.    

2)Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 181/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση του με στοιχεία κορυφών Α-Β-Γ-Δ κοινόχρηστου 

χώρου για το κατάστημα του Κου Νικήτα Αγγέλου επί της οδού Λάχητος 13 στην Μεσαιωνική Πόλη, 

για την τοποθέτηση τουριστικών ειδών σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. 

 
    Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη     
 
  
Γιώργος Κακούλης                                                                1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                          2) Ελπίδα Ατσίδη  
 
 
                                                                                          3) Μιχαήλ Σταυρής  
 
 
                                                                                          4)Μιχαήλ Χριστοδούλου 
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                                                                                          5) Ελευθέριιος Χατζηιωάννου  
 
 
                                                                                          6) Φλώρα Κρεμαστινού 
 
 
                                                                                          7)) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη 
 
 
                                                                                          8) Σωτήρης Πετράκης      

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


