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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 
Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/20-7-2016. 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 20/07/2016 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. 2/55917/08-
07-2016 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 

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 

 
Απόντες: 1) Σάββας Καλαθενός–Μέλος 
               2) Παναγιώτης Τοκούζης -Μέλος 
 

Αρ. αποφ.  99/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΓ7ΘΩ1Ρ-ΘΕΝ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Κρεμαστής 

με θέμα: «Χωροθέτηση τμήματος για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας 
της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» 

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

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 17/2016  απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Κρεμαστής με την οποία αποφασίστηκε η χωροθέτηση τμήματος όπως αυτό εμφαίνεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, για την λειτουργία Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας Σ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
– Δ. ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε., από 12 έως 23 Αυγούστου 2016, εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας κας 
Σμαράγδης Παπαοικονόμου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. 
Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιμητήριο της Κοινότητάς Κρεμαστής, αφού ο συγκεκριμένος χώρος είναι 
επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια και  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια 
λειτουργεί στον ίδιο χώρο. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή είναι βραχύβιες επιχειρήσεις και η 

χρονική διάρκεια άσκησης τους είναι 4-5 μέρες  δεν απαγορεύεται και σε ιδιωτικό χώρο να 
εγκατασταθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Το προβλέπει αυτό ο τελευταίος νόμος 4264/2014.  Σε 
δημόσιους, ιδιωτικούς, εκκλησιαστικούς χώρους μπορούν να εγκατασταθούν. 

 
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 
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Καταναλωτή), και την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου όπως αυτή έχει 
καταγραφεί παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης του θέματος. 
2) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 17/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής, 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση τμήματος στην Δημ. Κοινότητα Κρεμαστής , 
όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό και επισυνάπτεται στην παρούσα, ιδιοκτησίας  κας 
Σμαράγδης Παπαοικονόμου που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο 
Κοιμητήριο της Κοινότητάς Κρεμαστής, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. 
Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. που θα λειτουργήσει από τις 12-8-2016 έως 23-8-2015. 

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.  100/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7Υ4ΛΩ1Ρ-7ΥΣ 
 

Περίληψη 
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ στην 

Τ.Κ. Καταβιάς. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υ0πόψη της 

Επιτροπής: 
1)Το ΑΠ 4/56680/12-7-2016 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή η ΑΠ 4/41536/2016 αίτηση της κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΥΤΧΙΑΣ 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 701712/04-05-2016 άδεια της ΑΕΠΙ 
8) Το ΑΠ 3111/14-6-2016 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 

1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης του θέματος. 
2) 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 κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ που ευρίσκεται στην Τ.Κ. 
Καταβιάς εντός οικισμού. 

 
Αρ. αποφ.  101/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω44ΞΩ1Ρ-ΕΟΓ 
 

Περίληψη 
 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον κ. 

ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΚΕΥΟ του Εμμανουήλ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών τα παρακάτω: 
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1)Το ΑΠ 4/58717/19-07-2016 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο 
διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/41075/25-05-2016 αίτηση του ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΚΕΥΟΥ του 
Εμμανουήλ με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Γεύματος (Ζεστής και κρύας κουζίνας)- Σνακ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού εκτός οικισμού. 

2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 
3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 
4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

παρ. 2α του Ν. 3536/2007. 
5) Το ΑΠ 1303/18-7-20165 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης 

χρήσεων γης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 1303/2016 

έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για χορήγηση χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο είναι 
επιτρεπτή, η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Ζεστής και κρύας κουζίνας)- Σνακ ΜΠΑΡ στην ΚΜ 1Ε Γαιών της  
Τ.Κ. Μεσαναγρού εκτός οικισμού και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 

Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 
2) Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΣΚΕΥΟΥ του Εμμανουήλ με χρήση 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Ζεστής και κρύας κουζίνας)- Σνακ 
ΜΠΑΡ στην ΚΜ 1Ε Γαιών της Τ.Κ. Μεσαναγρού εκτός οικισμού. 

Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση 
της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. 

Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ’ όσον πληρούνται οι νόμιμες  
προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. 

Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 
Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ’ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο 

Ρόδου. 
 
Αρ. αποφ.  102/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΩΖΞΩ1Ρ-3ΟΛ 
 

Περίληψη 
 
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΔΡΙΑΝΟ του 

Χαραλάμπους στην Τ.Κ. Γενναδίου. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υ0πόψη της 

Επιτροπής: 
1)Το ΑΠ 4/52305/28-6-2016 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή η ΑΠ 4/120972/24-12-2015 αίτηση του κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ του Χαραλάμπους 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 701680/03-04-2016 άδεια της ΑΕΠΙ 
8) Το ΑΠ 1933/19-4-2016 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας 
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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 του κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥ του Χαραλάμπους που ευρίσκεται στην Τ.Κ. 
Γενναδίου εντός οικισμού. 

Αρ. αποφ.  103/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΙΣΔΩ1Ρ-ΗΘΓ 
 

Περίληψη 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. 

ΣΑΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Εμμανουήλ στην Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών τα παρακάτω: 
1)Το ΑΠ 10/19396/17-03-2016 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καμείρου με το οποίο διαβιβάζεται 

στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/10696/15-02-2016 αίτηση της κ. ΣΑΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Εμμανουήλ με όλα 
τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος 
(Εστιατόριο) καθώς και Επιχείρηση Αναψυχής (ΜΠΑΡ) στην Αγία Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς.  

2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 
3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 
4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 

παρ. 2α του Ν. 3536/2007. 
5) Το ΑΠ 350/2016 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης χρήσεων γης. 
6) την υπ’ αριθ. 2/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Διμυλιας 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 350/2016 έγγραφο 

της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για χορήγηση χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο είναι 
επιτρεπτή, η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Εστιατόριο) καθώς και Επιχείρηση Αναψυχής -ΜΠΑΡ) στην 
ΚΜ 625 ΙΑ Γαιών Διμυλιάς εντός οικισμού, και β) 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 προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην κ. ΣΑΡΙΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Εμμανουήλ με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Εστιατόριο) καθώς και Επιχείρηση Αναψυχής (ΜΠΑΡ) στην 
ΚΜ 625 ΙΑ Γαιών Διμυλιάς εντός οικισμού. 

Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση 
της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα.   

Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ’ όσον πληρούνται οι νόμιμες  
προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις.  

Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. 
Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ’ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο 

Ρόδου.  
 
 
Αρ. αποφ. 104/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΤΟ3Ω1Ρ-ΚΑ3  
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφα  ΑΠ α) 7304/14-12-2015, 
β) 951/2016 από αναβολή και γ) 1539/2016 και δ) 3360/2016).    
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών τα ΑΠ α)7304/14-12-2015, β) 951/2016 ή και γ) 1539/2016 και δ) 3360/2016) έγγραφα της 
Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης στα οποία αναγράφονται με σαφήνεια οι παραβάσεις του καταστήματος 
του κ. JAKAJ AGOSTIN επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου, και κατόπιν είπε τα εξής: 

Για τις παραβάσεις που αφορούν τις παραβάσεις που αφορούν τον εξωτερικό χώρο υπάρχει ένα 
πορόβλημα. Όμως εδώ πρέπει να αναφέρω ότι γίνεται μια τροποποίηση του κανονισμού των 
κοινοχρήστων χώρων, έτσι ώστε σε αυτούς που έκαναν αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους, να τους 
δίδεται ένας εύλογος χρόνος τριών (3) μηνών να αποκαταστήσουν την αυθαιρεσία ή να την 
νομιμοποιήσουν, και αν μέσα αε αυτούς τους 3 μήνες δεν αποκαταστήσουν τις αυθαιρεσίες θα 
ανακαλείται η άδεια, για αυτό θα δώσω τον λόγο στην παριστάμενη υπάλληλο της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Μπάτσου η οποία θα μα πεί γι αυτή την τροποποίηση. 

 
Λαμβάνοντας το λόγο η κ. Μπάτσου είπε: 
Η υπηρεσία έχει ξεκινήσει την τροποποίηση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχοςδιότι 

είχαμε σημαντικό πρόβλημα στον χειρισμό των αιτήσεων που κατατίθενται στην  υπηρεσία μας για 
παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εντός των οποίων υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Το πρόβλημα 
ήταν ενώ με τον ισχύοντα κανονισμό κοινοχρήστων χώρων και συγκεκριμένα από το άρθρο 9, δεν 
επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστων στους οποίους υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, ωστόσο ο 
4178/2013 δίνει τη δυνατότητα στην παρ. 16 του άρθρου 23 συγκεκριμένα να υπαχθούν σε ρύθμιση 
κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία συμβαίνει αυτό, με ένα από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά την προσκόμιση του μισθωτηρίου συμβολαίου. Έρχονταν λοιπόν οι 
ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν από το Δήμο το μισθωτήριο προκειμένου να προβούνε σε ρύθμιση, 
ωστόσο εμείς λόγω του περιορισμού του άρθρου 9 του κανονισμού, δεν  μπορούσαμε να το 
παραχωρήσουμε. Για το λόγο αυτό, επειδή παραμένουν πολλές τέτοιες αιτήσεις σε εκκρεμότητα, 
προτείναμε να τροποποιηθεί το άρθρο 9 του κανονισμού δίδοντας τη δυνατότητα, όπως προείπε ο κ. 
Αντιδήμαρχος, να παραχωρείται για ένα τρίμηνο η άδεια ενοικίαση του κοινόχρηστου χώρου με την 
αυστηρή προϋπόθεση η οποία θα αναγράφεται στην άδεια που χορηγείται, ότι εντός τριμήνου θα 
πρέπει να προβούν σε τακτοποίηση με τον 4178/2013, ή να εκδώσουν άδεια εφ’ όσον αυτό είναι 
δυνατόν βάσει του νόμου που αναφέρεται σε κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ή αν δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα από τα δύο να καθαιρεθεί η κατασκευή. Θα έχει υποχρέωση ο μισθωτής να προσκομίσει  
αποδεικτικό για οποιεσδήποτε από τις τρείς επιλογές στην Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αν αυτό 
δεν συμβεί μέσα στο τρίμηνο θα ανακαλείται η άδεια ενοικίασης που έχει χορηγηθεί και θα 
επιβάλλονται από προβλεπόμενα από το Νόμο πρόστιμα.  

Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο στις Δημοτικές Κοινότητες για να γνωμοδοτήσουν έχει παρέλθει η 
προθεσμία για να γνωμοδοτήσουν, είναι έτοιμη η εισήγηση και πιστεύω στην επόμενη συνεδρίαση της 
Ε.Π.Ζ. θα συζητηθεί. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΓΟΣ (Πρόεδρος): Άρα θεωρώ ότι όσες περιπτώσεις εμπίπτουν σε αυτή την 

τροποποίηση του κανονισμού να ληφθούν υπόψη.  
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός του διοικουμένου κ. Κουλούρας Αντώνης ο οποίος 

είπε: 
Έχει προβεί ο διοικούμενος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τις άδειες λειτουργίας, τα 

έχουμε στείλει στο Υγειονομείο. Άρα εντός των ημερών θα πάρουμε και άδεια λειτουργίας, έχουμε 
πληρώσει όλους τους κοινόχρηστους χώρους που μας αφορούν. Έχουμε πάρει έγκριση από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες  ότι δεν έχουν αντίρρηση να κάνουμε το ξύλινο βάθρο, το έχω καταθέσει στην κ. 
Μπάτσου, έχω καταθέσει στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή να μας το εγκρίνουν, άρα θεωρώ ότι κάναμε 
όλες τις νόμιμες ενέργειες. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Από τα έγγραφα που μου επέδειξε ο 

Μηχανικός του Διοικούμενου, προκύπτει ότι αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα που αφορούν το 
κατάστημα του διοικουμένου, συνεπώς προτείνω την αναβολή λήψης απόφασης  του θέματος για την 
συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.  

  
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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   Αναβάλλει την λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου στη Δ.Κ. Ρόδου, για την 1η 
συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την ψήφιση της τροποποίησης του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Ρόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο διοικούμενος να τακτοποιήσει τις 
αυθαιρεσίες με τις οποίες βαρύνεται το κατάστημα του. 

 
Αρ. αποφ. 105/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω83ΜΩ1Ρ-6ΗΛ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΝΤΩΝΑΚΗ 

ΙΩΑΝΝΗ  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Εγγραφο ΑΠ 7297/14-12-2015 Δνσης Υπηρ. Δόμησης).  
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 7297/14-12-2015 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κάτωθι: 
 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η’  ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-πιτσαρία-σνακ μπαρ» ιδιοκτησίας 

κου ΑΝΤΩΝΑΚΗ Ιωάννη, με αρ. αδείας: 108/2013 επί της οδού: Μανδηλαρά αρ. 19, για το οποίο 
σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 1057/9/32 
(19-06-2015), διαπιστώθηκε, να λειτουργεί τη ζωντανή μουσική  (αρμόνιο-μπουζούκι )με 
χρήση ενισχυτή, ο παραγόμενος ήχος των οποίων, μετρηθείς με ηλεκτρονική συσκευή 
θορύβου, βρέθηκε κατά την πρώτη μέτρηση, την 21: 50 ώρα, 81db και κατά τη δεύτερη 
μέτρηση, την 21:52 ώρα, 73db  αντί του προβλεπόμενου 35db  διαταράσσοντας έτσι την 
κοινή ησυχία.  

H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6476/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. Φ.475 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της 
σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάσει του άρθρου 
73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Γίνεται μνεία ότι ο διοικούμενος υποπίπτει σε παράβαση για πρώτη φορά και για το λόγο αυτό ο 
Πρόεδρος για λόγους επιείκειας ζήτησε την μη ανάκληση της άδειας του καταστήματος. 

  

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Την μη  ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Αντωνάκη Ιωάννη 
επί της οδού Μανδηλαρά 19 για λόγους επιείκειας, αφού ο διοικούμενος υποπίπτει σε παράβαση για 
πρώτη φορά.  

    
Αρ. αποφ. 106/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΙΟ0Ω1Ρ-ΤΙΔ  
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 
της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).  

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

μελών το ΑΠ 6782/2015 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ωε κατωτέρω: 
Σε συνέχεια των υπ. αρ. 2870/2010, 3427/2013, 2298/2013, 1327/2014 εγγράφων της 

Υπηρεσίας μας που σας έχουμε  ήδη αποστείλει και βάσει της υπ. αρ.121/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 
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σας διαβιβάζουμε τo φάκελο της επιχείρησης ιδιοκτησίας «ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ & Σια ΕΕ, με αρ. αδείας: 
20/128//1991 επί της οδού: Γρ. Λαμπράκη αρ. 43, για το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω 
έγγραφα υπάρχει βεβαιωμένη Πολεοδομική Παράβαση η οποία και έχει τελεσιδικήσει.  

Σας ενημερώνουμε ότι για παραβάσεις οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του 
αρμοδίου Πολεοδομικού γραφείου, η εκδίδουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να ανακαλέσει 
την άδεια συνέπεια των πολεοδομικών αυτών παραβάσεων, όπου με πάγια νομολογία του 
ΣΤΕ 508/1999 και των διατάξεων του άρθρου 80 ΚΔΚ η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας 
χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο.  

Σας ενημερώνουμε ότι στο γραφείο μας, μέχρι σήμερα δεν βρέθηκαν στοιχεία 
νομιμοποίησης (τακτοποίησης) της αυθαίρετης κατασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4178/2013.  

H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6246/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο να 
προσκομίσει στην υπηρεσία μας τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Φ.581 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης σχετικά με την άδεια του 
καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  περ. α΄,  
υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. Μπάτσου η οποία είπε ότι το κατάστημα εμπίπτει στην 

κατηγορία των καταστημάτων για τα οποία θα γίνει η τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων 
χώρων προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα εντός τριμήνου από την ενοικίαση του κοινόχρηστου 
χώρου να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες που υπάρχουν σε αυτόν, σύμφωνα με το ν. 4178/2013  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Στην παρούσα φάση το κατάστημα λειτουργεί 

παραβαίνοντας ουσιώδεις υγειονομικούς όρους. Δηλαδή εμείς ως επιτροπή αναλαμβάνουμε την  
ευθύνη λειτουργίας παράνομων καταστημάτων αφού λειτουργούν μη σύμφωνα με τους όρους της 
άδείας.   Διότι έχουμε πει ότι οποιαδήποτε κατασκευή η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μη σύννομη 
τροποποιεί την άδεια λειτουργίας άρα εμείς ήμαστε έωλοι σε αυτή την περίπτωση. Τι θα γίνει αν το 
Δημοτικό Συμβούλιο απορρίψει την τροποποίηση; 

 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Εάν τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν άποψη και 

το Δημοτικό Συμβούλιο ανατρέψει τέτοιες αποφάσεις, τότε δεν έχουμε λόγω ύπαρξης σαν Επιτροπή. 
Αλλά στα πλαίσια ισονομίας και ευνομίας που πήραμε μια απόφαση για την επίλυση αυτών των 
προβλημάτων να την ακολουθήσουμε και σαφώς υπάρχει θέμα, είναι γνωστό ότι παίρνουμε και 
πολιτικές αποφάσεις πέρα από τις κανονιστικές. Εμείς παίρνουμε το κόστος, αν συμβεί κάτι είμαστε 
υπόλογοι αυτό είναι το τίμημα της εκλογής κ. Καραγιάννη.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Απλά επισημαίνω την βαρύτητα των ενεργειών που 

πρέπει να πράξετε λίαν συντόμως. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να αναβληθεί κ. Πρόεδρε όπως αναβάλαμε 

και προηγούμενο παρόμοιο θέμα. 
 
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 
 
   Αναβάλλει την λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ & Σια Ε.Ε. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 43 στη Δ.Κ. Ρόδου για την 
για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την ψήφιση της τροποποίησης του κανονισμού 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε ο διοικούμενος να 
τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες με τις οποίες βαρύνεται το κατάστημα του. 

 
Αρ. αποφ. 107/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7ΤΔΓΩ1Ρ-ΤΜΗ 
 

Περίληψη 
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Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης 
αριθ. 3156/2015  3373/2015 και 2646/2016)  

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

μελών τα  υπ’ αριθ, 3156/2015  3373/2015 και 2646/2016 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης 
που έχουν ως εξής: 

          
1) Αριθ. Εγγράφου 3156/215 
Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-σνακ μπαρ» με αρ. αδείας: 

557/2012 επί της οδού: Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 34,  ιδιοκτησίας:«ΤΑΧΕΡ Σωκράτης & Παναγιώτης ΟΕ», 
για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αριθμ. πρωτ.: 1057/9/151, 
διαπιστώθηκε, να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει συνολικά ογδόντα (80) καθίσματα αντί πενήντα (50) 
και να έχει προβεί στη κατασκευή μεταλλικής πέργκολας με ξύλινες περσίδες και τζάμι μετατρέποντας 
τον αντίστοιχο εξωτερικό χώρο του καταστήματος σε εσωτερικό, καθ΄ υπέρβαση της Α.Ι.Λ. και του 
σχεδιαγράμματος κάτοψης, επίσης είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού 
συγκροτήματος και ηχείων, τροποποιώντας ουσιωδώς τους όρους της άδειας λειτουργίας.                                 

H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2527/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. (φ.125) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της 
σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 
73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
2) Αριθ. Εγγράφου 3373/2015 
Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος ιδιοκτησίας «ΤΑΧΕΡ Σωκράτης & Παναγιώτης 

ΟΕ», με αρ. αδείας: 557/2012 επί της οδού: Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 34, για το οποίο σύμφωνα με το 
συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αριθμ. πρωτ.: 1020/2200/10-β, διαπιστώθηκε, να λειτουργεί 
έχοντας αναπτύξει τέσσερα (04) τραπέζια και δεκαέξι (16) καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο 
(πεζοδρόμιο) άνευ αδείας κατάληψης από την αρμόδια αρχή, τροποποιώντας τους όρους της Α.Ι.Λ.   

Επίσης σας γνωρίζουμε, κατόπιν προφορικής ενημέρωσης μας, ότι το ανωτέρω κατάστημα έχει 
αρνητική εισήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδοιμικού Σχεδιασμού  σύμφωνα με σχετικό 
αίτημα του ενδιαφερομένου που αφορά στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.                             

H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2593/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. (φ.125) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της 
σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 
73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
3) Αριθ. Εγγράφου 2646/2016                                   
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος καφετέρια-σνακ μπαρ ιδιοκτησίας: «ΤΑΧΕΡ 

Σωκράτης & Παναγίωτης ΟΕ» επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (πλ. Ζίγδη) με την επωνυμία 
«EDESTA» όπου σύμφωνα με την υπ. αρ. 05/2016 έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και 
Υπολογισμού Προστίμων και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 01 και 04 του υπ. αρ. 267/98 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 195/Α/98) περί διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, σας 
ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας προέβει στον καταλογισμό προστίμου σύμφωνα με την ανωτέρω 
έκθεση, λόγω των παρακάτω ευρημάτων: 

1. Αυθαίρετη δημιουργία κλειστού χώρου 51,62 m2 με την τοποθέτηση κατακόρυφων 
υαλοπετασμάτων σε υπάρχουσα πέργκολα, όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. 
(Ν.4067/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48/ του Ν.4178/2013. Στάδιο εργασιών, 
αποπερατωμένο. Επίσης σας υπενθυμίζουμε α) πως το παρόν ακίνητο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο 
(ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/80837/5125/2-12-1986,ΦΕΚ 40/Δ 30-01-1987,ΥΑ ΥΠΠΟ/ ΔΙΛΑΠ/Γ/58/1101/08-01-
1987, ΦΕΚ 50/Β/05-02-1987) και β) οι κατασκευές οι οποίες μπορούν να υπαχθούν στο Ν.4178/2013, 
πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν κατασκευαστεί προ της 28/07/2011. 

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι : 
● Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.  με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/2012) «Το 

οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού..» 
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● Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ με Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 
3106 Β’/2013) μεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος απαιτείται  “ Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία 
βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό 
Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε 
ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, 
ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). 

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα 
οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων 
διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λ.π.) και από σχεδιαγράμματα 
του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα 
αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α)”. 

● Η νομιμότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόμο την αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα 
της άδειας του καταστήματος (ΣτΕ 518,517/94, 1336/89, 526/87). 

● Απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της άδειας ιδρύσεως είναι η νομιμότητα των 
εγκαταστάσεων από πολεοδομική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόμιμη άδεια για την 
ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων καταστημάτων. Αν κάποια από τις 
προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο μεταγενέστερο της χορήγησης αυτής ή διαπιστωθεί 
ότι το αρμόδιο όργανο παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή της, η Διοίκηση νομίμως ανακαλεί την 
άδεια(ΣτΕ 5875/99, 1354/89). 

●Σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο , ή επέκτασης του χώρου αυτής ή 
αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών 
όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους) απαιτείται νέα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 από 14/1 /2013 του 
Υπ.Υγείας). 

● Όταν οι όροι βάσει των οποίων γίνεται η ανάκληση δεν είναι υγειονομικοί, τότε δεν 
απαιτείται σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας. Επομένως, εφόσον κατά την έκδοση των 
αδειών παραβιάστηκε όρος μη υγειονομικός ( λχ. Πολεοδομικός στην προκειμένη περίπτωση) οι άδειες 
αυτές ανακαλούνται νόμιμα και αιτιολογημένα, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώμη της 
υγειονομικής υπηρεσίας. (ΣτΕ2922/1985,2671/1990).    

●Σύμφωνα, επίσης, με την υπ’ αριθμ. 214/1984 Γν. ΝΣΚ, «εις περίπτωσιν καθ’ ην μετά την 
χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστήματος η οικοδομή εις την οποία λειτουργεί κατάστημα ήθελε 
κριθεί αυθαίρετος και κατεδαφιστέα, η Αστυνομική Αρχή» (και εν προκειμένω ο δήμος ή η κοινότητα) 
«μετά την οριστικοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου πρέπει να προέλθει εις την ανάκλησιν της αδείας 
λειτουργίας του καταστήματος..» 

● Με νεότερη νομολογία (ΣΤΕ 470/2010) ,”… πριν από την ανάκληση της αδείας λειτουργίας 
του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να αναμείνει την 
εξάντληση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων η ακύρωση 
δε για τυπικό λόγο της – απορριπτικής της ένστασης κατά της έκθεσης αυτοψίας - απόφασης δεν 
κλονίζει την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, η οποία στηρίζεται 
νομίμως στην έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών..” 

παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική άδεια του 
ανωτέρω  καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο  να διατυπώσει την 
εισήγηση της. 

 
Κατόπιν έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Τάχερ Παναγιώτης που είπε τα εξής: 
Το κτίριο δεν έγινε τώρα διατηρητέο, ήταν από τότε που πήραμε. Στην αρχική άδεια πήραμε και 

την έγκριση από την Νεωτέρων Μνημείων τον κ. Καρυδάκη. Σας επισημαίνω ότι η πέργκολα έχει φύγει 
άρα σε αυτό το κομμάτι έχουμε νομιμοποιηθεί. Έχουμε ζητήσει από την Δνση Πολεοδομίας να έρθει να 
κάνει αυτοψία και περιμένουμε. Στην αρχή όταν ανοίξαμε ο κ. Καρυδάκης έδωσε άδεια για πέργκολα 
στο 85% της αδείας είμαστε νόμιμοι. Εμείς κάναμε μια αίτηση για νομιμοποίηση της πέργκολας που 
αφορά το υπόλοιπο 15% Άρα ο κ. Καρυδάκης που είναι ο πλέον αρμόδιος μας είχες δώσει άδεια για 
πέργκολα και εμείς επεκτείναμε 1,5 μ την πέργκολα και γι αυτό κάναμε αίτηση νομιμοποίησης. Επίσης 
κάναμε δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 όσον αφορά την πέργκολα για να ήμαστε 100% νόμιμοι. 
Δηλώνω ότι ήμαστε παράνομοι μόνο στο 15%. Στα αρχικά σχέδια που έχει η Πολεοδομία και η 
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Νεωτέρων Μνημείων περιλαμβάνεται η πέργκολα απλά είναι 1,5 μ. πιο έξω. Όσον αφορά το πρόστιμο 
που έχει πάει στην Εισαγγελία, εμείς έχουμε κινηθεί νομικά για να το προσβάλουμε. Έχω κάνει εδώ και 
πολύ καιρό αίτηση στη Δνση Πολεοδομίας για αυτοψία δεν έχει περάσει κανείς γιαυτό. 

 
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δντης Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών) Ο κ. Τάχερ 

έκανε αίτημα εδώ και πολύ καιρό, όμως περιμένουμε να κάνει την ένταξη στο αυθαίρετο για να 
κάνουμε την αυτοψία. 

 
ΤΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εκπρόσωπος της εταιρείας): Πρέπει να σας επισημάνω  το εξής: 

Δεν πρόκειται για μια αυθαίρετη πέργκολα στο σύνολο της. Όταν μας δώσανε τα σχέδια από την 
Νεωτέρων Μνημείων μας είπαν, μπορείτε να κάνετε την πέργκολα. Μετά άλλαξε ο κ. Καρυδάκης και 
μας έβαλε να μπούμε 1,5 μ. πιο μέσα. Εμείς ήδη έχουμε κατασκευάσει την πέργκολα που είναι σε 
ιδιωτικό χώρο. Το κατάστημα μου αν και λειτούργησε το 2012, λειτουργούσε παλαιότερα με άλλο 
ιδιοκτήτη με τον διακριτικό τίτλο ΜΑΧΙΜ και μάλιστα η πέργκολα που υπήρχε ήταν πολύ μεγαλύτερη, 
Εμείς ανακαινίσαμε το τμήμα της πέργκολας που κρατήσαμε. Δηλαδή ο κ. Καρυδάκης μας είπε αν 
θέλετε να λειτουργήσετε το κατάστημα θέλω να αφαιρεθεί όλη η πρόσοψη που βλέπει προς την 
Ακαδημία και να κρατήσετε αυτό το κομμάτι της πέργκολας. Οπότε δεν μιλάμε για νέα πέργκολα. 
Ανανεώθηκε ένα κομμάτι της πέργκολας και αφαιρέθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της παλαιάς. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εμένα με ενδιαφέρει κ. Πρόεδρε που 

επικαλείται ο διοικούμενος να αποδεικνύεται. 
 
  ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δντης Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών) Βλέπουμε από 

το σχέδιο το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων το 2014 και δείχνει αυτό 
το κομμάτι της πέργκολας το 85% που λέμε ότι είναι νόμιμο. Το υπόλοιπο 15% πρέπει να καθαιρεθεί . 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Αν δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί θα πρέπει 

να καθαιρεθεί. 
 
ΤΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Εκπρόσωπος της εταιρείας) Εγώ ως πολίτης και ως επιχειρηματίας 

έκανα κάποιες διαδικασίες για νομιμοποιήσω το υπόλοιπο 15%. Σας επισημαίνω ότι ο κ. Καρυδάκης 
στο αρχικό σχέδιο μου έχει δώσει όση πέργκολα έχω τώρα. Μετά σε μια δεύτερη αφού είχε 
κατασκευαστεί μου είπε ότι δεν μπορώ να αλλάξω την εισήγηση μου, κάνε μια αίτηση για 
νομιμοποίηση. Σας επαναλαμβάνω ότι παλαιότερα που λειτουργούσε ως εστιατόριο ΜΑΧΙΜ είχε 200% 
κάλυψη. Εμένα ο κ. Καρυδάκης μου είπε, θα ξηλώσεις αυτό το κομμάτι και θα προχωρήσουμε. Στα 
πρώτα σχέδια ο κ. Καρυδάκης μου έδωσε κάποια μέτρα. Αφού τελείωσα την ανακαίνιση μου είπε θα 
μπείς 1,5μ. πιο μέσα. Αν θες να το κρατήσεις κάνε τις νόμιμες διαδικασίες και αυτό θέλω να κάνω. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): κ. Τάχερ, αν η Νεωτέρων Μνημείων δεν σας δώσει 

έγκριση ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορείτε να αιτηθείτε ούτε να βγάλετε καμία άδεια γιατί αν κάνετε 
επισκευές μετά το 2012 τότε δεν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε.  

 
 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δντης Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών) κ. Πρόεδρε 

μπορούν να το φέρουν στην Επιτροπή του άρθρου 12 για να εξεταστεί αν μπορεί να ενταχθεί η όχι.  
  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή τίθενται κάποια θέματα νομιμότητας 

του 85% που λέει ο διοικούμενος και κατά πόσον το υπόλοιπο 15% μπορεί να νομιμοποιηθεί η όχι, θα 
ήθελα αν μπορούσε στην Ε.Π.Ζ κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει αυτά που λέει ο επιχειρηματίας. 
Δεύτερον, ένα έγγραφο από τον κ. Καρυδάκη ο οποίος είναι ο πρώτος φορέας που θα δώσει το Ο.Κ. 
για να πάει στην Πολεοδομία, που να βεβαιώνει ότι πράγματι η πέργκολα η που υπάρχει προϋπήρχε και 
είναι συστατικό της άδειας. Εάν είναι συστατικό της άδειας κατά 85% η πρόταση μου είναι να μην 
ανακληθεί, αρκεί να αποδειχθεί από κάποιο έγγραφο. Το 15% θα κριθεί αν θα μπορεί να ενταχθεί, 
διαφορετικά θα πρέπει να αφαιρεθεί.   

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος): Επειδή το θέμα χρονίζει θα κάνω μια πρόταση. Δεν 

σηκώνει άλλη αναβολή. Θα δώσουμε μια τελευταία αναβολή και αν στην συνεδρίαση της Επιτροπής το 
Σεπτέμβριο δεν προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα θα αφαιρέσουμε την άδεια του καταστήματος. 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Ζητώ ανάκληση της άδειας διότι δεν έχει 
προσκομιστεί κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει τα όσα είπε ο διοικούμενος 

 
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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ για την συνεδρίαση της Επιτροπής του μηνός 
Σεπτεμβρίου προκειμένου να προσκομίσει νομιμοποιητικά έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε 
διαφορετική περίπτωση η Ε.Π.Ζ. θα προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που ζήτησε ανάκληση της 
άδειας). 

 

Αρ. αποφ. 108/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΚΝΗΩ1Ρ-3ΙΑ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ 

(Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 6237/2015) και β) 7313/2015 επί της οδού 
Ορφανίδου 44. 

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

μελών τα ο ΑΠ 6237/2015) και β) 7313/2015 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν 
ως κατωτέρω: 

 

Α) Διαβιβαστικό 6237/2015 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε. 
 
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «αναψυκτήριο για διερχόμενους» ιδιοκτησίας 

κου ΝΕΤΣΟ Φώτο, με αρ. αδείας : 257/2006 επί της οδού : Ορφανίδου αρ. 44, για το οποίο σύμφωνα 
με το συνημμένο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με αριθμ. Πρωτ. : 1020/4123/14-β, 
διαπιστώθηκε, να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει είκοσι δυο σκαμπό σε κοινόχρηστο χώρο και 
καθ΄υπέρβαση της με αρ. 61/07-04-2015 Α.Ι.Λ. . 

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 5774/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. (φ.56) 

  Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη 
της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάσει του 
άρθρου 73, παρ.1, περ. α΄, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010.  

 Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να διατυπώσει την 
εισήγηση της.  

 
Β) Διαβιβαστικό ΑΠ 7313/2015 
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η’  ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
             
 Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «αναψυκτήριο με σκεύη μιας χρήσεως» 

ιδιοκτησίας κου ΝΕΤΣΟ Φώτο με αρ. αδείας: 61/2015 επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 44, για το οποίο 
σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με αριθμ. πρωτ.: 
1020/4123/16-β (17-08-2015), διαπιστώθηκε, να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει είκοσι δύο (22) 
σκαμπό σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα) εκτός του καταστήματος, στερούμενος αδείας 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και καθ’ υπέρβαση της υπ. αρ. 61/2014 Α.Ι.Λ. 

H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6452/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. Φ.626 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της 
σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάσει του άρθρου 
73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εισηγούμαι την μη ανάκληση της άδειας 

λόγω προσκομίσεως άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και πράξης προσδιορισμού 
εξυπηρετουμένων ατόμων.  

 
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 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Νέτσο Φώτο 

επί της οδού Ορφανίδου 44 λόγω προσκομίσεως της υπ’ αριθ. 2/57485/24-6-2015 άδειας κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου και της υπ’ αριθ. 24/2016 άδειας εξυπηρέτησης ατόμων επιπλέον των 
αναγραφομένων στην άδεια λειτουργίας. 

 

Αρ. αποφ. 109/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 661ΚΩ1Ρ-22Κ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΝΕΤΣΟ ΦΩΤΟ 

(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6483/2015) επί της οδού Ορφανίδου 51. 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 6483/2015 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «οβελιστήριο – πιτσαρία, σνακ μπαρ» 
ιδιοκτησίας κου ΝΕΤΣΟ Φώτο, με αρ. αδείας : 99/2004 επί της οδού : Ορφανίδου αρ. 51, για το 
οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με αριθμ. Πρωτ. : 
1020/4123/15-β, διαπιστώθηκε, να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει δέκα έξι καθίσματα σε 
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα) στερούμενος άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και 
καθ΄υπέρβαση της με αρ. 99/14-05-2004 Α.Ι.Λ. . 

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 5775/2015 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις. (φ.553) 

  Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη 
της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάσει του 
άρθρου 73, παρ.1, περ. α΄, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν 3852/2010.  

 Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να διατυπώσει την 
εισήγηση της.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εισηγούμαι την μη ανάκληση της άδειας 

λόγω προσκομίσεως απόδειξης είσπραξης  κατάληψης κοινόχρηστου   
 
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 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Νέτσο Φώτο 

επί της οδού Ορφανίδου 51 λόγω προσκομίσεως της υπ’ αριθ. 11614//2015 απόδειξη είσπραξης τελών 
για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 

Αρ. αποφ. 110/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7Η73Ω1Ρ-Ε1Ω 
 

Περίληψη 
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Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΚΑ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4121/2015). 

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

μελών το ΑΠ 4121/2015 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Οβελιστήριο για  

διερχομένους» ιδιοκτησίας «ΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Πλάτωνος  14-Παλιά  
Πόλη(Φ.612)            

ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/7207/2-β (19-05-15/18:40) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου 
  
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, 

όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε τροποποίηση των όρων και 
προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/14-01-
2013) καθόσον σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο «…κατελήφθη να έχει αναπτύξει σε εξωτερικό 
κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα) δέκα πέντε (15) καθίσματα καθ’ υπέρβαση της  άδειας λειτουργίας 
του και άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου». 

 Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.99/22-05-14 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος «Οβελιστήριο για διερχομένους», (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, 
αρθ-75 του Ν-3852/2010) λόγω τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων 
χορηγήθηκε η άδεια 

 
Σημ: Η δυναμικότητα του κατ/τος-σύμφωνα με τη γνωμάτευση της Δνσης Υγείας-είναι: Πάγκος 

με τέσσερα (4) σκαμπό κατά μήκος του τοίχου του χώρου πώλησης. 
 
Ο ανωτέρω δήλωσε ότι τα καθίσματα τα οποία αναφέρονται στο έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης αφορούσαν σε όμορο κατάστημα και όχι στο δικό του αφού στο δικό του κατάστημα έχει 
μόνο σκαμπό και όχι καθίσματα.. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εισηγούμαι την μη ανάκληση της άδειας 

λόγω προσκομίσεως απόδειξης είσπραξης  κατάληψης κοινόχρηστου   
 
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 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΡΙΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ&ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Πλάτωνος  14 λόγω προσκομίσεως της υπ’ αριθ. 13470/2016 
απόδειξη είσπραξης τελών για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 

Αρ. αποφ. 111/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΧΞΝΩ1Ρ-ΡΕΕ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 945/2016). 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 945/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
   
  Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «επιχ. μαζικής εστίασης–αναψυκτήριο-

καφετέρια» με αρ. αδείας: 37/2015 επί της οδού: Αμαράντου  αρ. 45, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
1020/6910α/4-β έγγραφο του Α.Τ.Ρ. διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει εξωτερικά 
του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο τριάντα (30) καθίσματα καθ’ υπέρβαση της υπ’ 
αρ. 37/2015 Α.Ι.Λ. Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω παράβαση αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση 
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των υγειονομικών όρων, γεγονός που συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διοικητικές 
κυρώσεις. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 529/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.712) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου  κ. Αλεξανδρής Στ. 

που είπε τα εξής: 
Θεωρούμε το μέτρημα των καθισμάτων όπως έγινε, επειδή είναι ενιαίος ο χώρος μετρήθηκαν και 

τα μέσα και τα έξω οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και έγινε αυτό διότι δεν υπάρχει ευδιάκριτο 
σημείο που να ξεχωρίζει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο και φαίνεται ως ενιαίος.  Είναι 
κατάστημα που νομίζω που κοσμεί το χώρο, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές δεν έχει έρθει στην 
υπηρεσία σας καμμία άλλη φορά, ούτε για παραβάσεις ωραρίου ούτε μουσικής, θεωρώ ότι είναι από τα 
καταστήματα που θέλει η Ε.Π.Ζ.  να υπάρχουν στην πόλη γιατί κάνει πράξη αυτή την ήπια χρήση. Και 
να θέλεις να βάλεις τα καθίσματα που λέει το έγγραφο της παράβασης δεν μπορείς αντικειμενικά λόγω 
της στενότητας του δρόμου. Σήμερα που μιλάμε δεν  υπάρχει η ίδια διάταξη των καθισμάτων που είχε 
στην αρχή, διότι ο επιχειρηματίας για να διαφυλάξει την επένδυση του αφαίρεσε καθίσματα και έκτισε 
ένα τοίχο εντός του καταστήματος και έχει βάλει stands. Άρα αντικατέστησε τραπέζια με σταντ. 
Είμαστε ανοικτοί σε κάθε έλεγχο γι αυτό το λόγο. Βρήκε ο άνθρωπος τον μπελά του ενώ είναι νόμιμος 
καθ’ όλα.  Από το γεγονός και μόνο της αφαίρεσης των καθισμάτων και της τοποθέτησης των stands 
προκύπτει η πρόθεση του κ. Βούτση να είναι νόμιμος και να μην ενοχλεί τόσο τους περιοίκους όσο και 
τους περαστικούς. 

 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος): Το μόνο που θέλω να υπενθυμίσω στα μέλη είναι όταν 

συζητούσαμε το θέμα της κανονιστικής διάταξης της οδού Αμαράντου και δίναμε κοινόχρηστο χώρο, 
είπαμε όλοι μας ότι αν και εφόσον έρθει ουσιώδης τροποποίηση με κατάληψη επί πλέον κοινόχρηστου 
χώρου θα είμαστε αυστηροί. 

 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εισηγούμαι την μη ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας. 
 
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 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Βούτση 

Σταύρου επί της οδού Αμαράντου Ορφανίδου 45. 
 
Αρ. αποφ. 112/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΥΟΒΩ1Ρ-9Γ9 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1210/2016). (Θέμα από αναβολή).  
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 1210/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Εστιατόριο- Ψητοπωλείο» με την επωνυμία 

«Δάφνη» στην οδό Θεμιστοκλέους  1-3, Παλιά Πόλη             
Σχετ  : Το με αρ. 1020/6850Α/5-β(03-10-15/21:20) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης   του 

Α/Τ Ρόδου             
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Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο όπως 
προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα (φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε 
«……….να έχει αναπτύξει εξωτερικά του καταστήματος-πεζοδρόμιο είκοσι (20) κινητά καθίσματα χωρίς 
άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου»  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του κατ/τος του θέματος, (παρ-1, αρθ-73, και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/10) λόγω τροποποίησης των 
όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια. 

Η Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών(Τμήμα Προσόδων) στην οποία κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για τις ενέργειες της σχετικά με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, από τον 
ιδιοκτήτη της επιχείρησης του θέματος. 

Σημ: Από 11-12-15 ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια εξυπηρέτησης ατόμων σε δημοτικό 
κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με την με αρ. 223/15 απόφαση και από 18-11-15 άδεια κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με την με αρ.108634 απόφαση. 

 
 

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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ, λόγω προσκομίσεως άδειας εξυπηρέτησης ατόμων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, και άδειας 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 
Αρ. αποφ. 113/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 6Ω00Ω1Ρ-ΠΤΟ  
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
849/2016). (Από αναβολή) 

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

μελών το ΑΠ 849/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η’  ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ              
    Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «επιχ. παροχής Διαδυκτίου» με αρ. αδείας: 

166/16-09-2015 επί της οδού: Δωδεκανησιακής Νεολαίας  αρ. 14,  καθώς & την  υπ. αρ. 308/08-11-
2005 Α.Ι.Λ. η οποία είναι σε ισχύ και αφορά στην «καφετέρια» με την επωνυμία DOLCE, ιδιοκτησίας 
κου ΖΑΧΑΡΙΑ Παντελεήμων, όπου σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Υπ/νσης Ασφαλείας Ρόδου 
με αριθμ. πρωτ.:1057/9/2118-Α (30-12-2015) και μετά από έλεγχο Αστυνομικών της Υπηρεσίας, αφού 
προηγήθηκαν καταγγελίες, διαπιστώθηκε να λειτουργεί τροποποιώντας ουσιωδώς τους όρους 
λειτουργίας του καταστήματος, καθώς υπήρχε αίθουσα με δύο πόρτες, η μια επί της Δωδεκανησιακής 
Νεολαίας και η άλλη στο χώρο του κυρίως καταστήματος, οι οποίες κατά την ώρα του ελέγχου ήταν 
κλειδωμένες και παρακολουθούνταν από δύο κάμερες αντίστοιχα. Στον κυρίως χώρο του 
καταστήματος και πλησίον της εισόδου της ειδικά διαμορφωμένης αίθουσας υπήρχε και άλλη πόρτα 
που οδηγούσε όπισθεν του καταστήματος και έξω από αυτό (σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης). Στην 
οπίσθια αυτή είσοδο είχε τοποθετηθεί ηλεκτρονικό κουδούνι και παρακολουθούνταν από κάμερα. Σε 
όλους τους ανωτέρω περιγραφόμενους χώρους του καταστήματος είχε τοποθετηθεί κλειστό 
βιντεοληπτικό σύστημα με κάμερες, άνευ αδείας αρμόδιας Αρχής και μη αναρτημένης σχετικής 
πινακίδας που να αναφέρει ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. Εντός της ειδικά διαμορφωμένης αιθούσης 
υπήρχε ένας κεντρικός Η/Υ-διακομιστής (server) και περιμετρικά αυτού εννέα λοιποί ηλεκτρονικοί` 
υπολογιστές με τα των παρελκομένων τους. Επίσης κατά την είσοδο οι υπολογιστές ήταν κλειστοί 
πλην όμως οι κεντρικές μονάδες ήταν ακόμη ζεστές από πρόσφατη χρήση. 

Επίσης στην ίδια αίθουσα βρέθηκαν ακόμα έξι κεντρικές μονάδες Η/Υ. Στον κυρίως χώρο είχαν 
τοποθετηθεί διάσπαρτες έξι κάμερες, προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο του καταστήματος. Η 
γενικότερη διαμόρφωση του χώρου, η ύπαρξη πλήθους καμερών και κουδουνιού καθιστούν τον 
έλεγχο του καταστήματος και ιδίως της χρήσης των Η/Υ εξαιρετικά δυσχερή και επιτρέπει τον έλεγχο 
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της εισόδου πελατών προκειμένου να διασφαλιστεί η κεκαλυμμένη λειτουργία του ειδικού χώρου. Από 
τους χώρους του καταστήματος κατασχέθηκαν δέκα έξι κεντρικές μονάδες και εννέα κάμερες 
ασφαλείας. Οι σκληροί δίσκοι των κεντρικών μονάδων αποστέλλονται στα εργαστήρια της Δ/νσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών. 

Γίνεται μνεία ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος έχει απασχολήσει την Υπηρεσία Ασφαλείας Ρόδου, 
για διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και έχουν σχηματισθεί σε βάρος του δικογραφίες. 

Σας ενημερώνουμε ότι ο ανωτέρω ιδιοκτήτης κατηγορείτε για παράβαση του Ν.4002/2011 «περί 
διεξαγωγής τυχαιρών παιγνίων» και Β.Δ. 29/1971 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2515/1997 και 
Ν.2753/1999 σε συνδυασμό με το Ν.2206/1994 «περί καζίνων», της Υ1γ/ΓΠ/014 35797 από 11-04-
2012, «τροποποίηση ουσιωδών όρων λειτουργίας» και Ν.2472/97 «περί προσωπικών Δεδομένων». 

Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω παράβαση αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των παραπάνω 
καταστημάτων (καφετέρια & internet cafe). 

   H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 534/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις τις οποίες και κατέθεσε με την υπ. αρ. 742/12-02-2016 αίτηση.(φ.379 & 761) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια των ανωτέρω κασταστημάτων, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του 
άρθρου 73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ που είπε τα εξής: 
 Η διαδικασία για τα τυχερά παίγνια είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση 

τελεσίδικη. Ακόμη δεν έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο και είναι στο στάδιο της προανάκρισης. 
Καθόσον αφορά την διαπίστωση της Αστυνομίας ότι καθ΄ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας της 
καφετέριας λειτουργεί και ένα τμήμα χρήσης διαδικτύου δεν είναι σωστό διότι υπάρχουν δύο 
ανεξάρτητοι χώροι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, λειτουργούν με νόμιμη άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας. Αυτό που αποτύπωσε η Αστυνομία δεν ευσταθεί και δεν είναι σωστό. Άλλωστε αυτό 
θα φανεί και στο ποινικό δικαστήριο διότι έχουν σταλεί οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών για να γίνει 
διαπίστωση εάν κατά το χρόνο του ελέγχου που ήτανε τον Δεκέμβρη, εγένετο χρήση τυχερών 
παιχνιδιών. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Αν προσδιοριστεί ότι η πράξη είναι σε 

βαθμό κακουργήματος τότε θα πρέπει να περιμένετε να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Άρα θα πάει η 
υπόθεση για την συνεδρίαση της Επιτροπής τον μήνα Σεπτέμβριο, αν έχει ολοκληρωθεί  ή όχι η 
προανάκριση και αν εισαχθεί η υπόθεση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Διαφορετικά θα περιμένετε  μέχρι 
τελεσιδικίας. Άρα αναβολή για τον μήνα Σεπτέμβριο     

 
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,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ για την συνεδρίαση της Επιτροπής του μηνός 
Σεπτεμβρίου, για να διαπιστωθεί αν έχει ολοκληρωθεί  ή όχι η προανάκριση και αν έχει εισαχθεί η όχι η 
υπόθεση για εκδίκαση στο αρμόδιο δικαστήριο. 

 
Αρ. αποφ. 114/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω107Ω1Ρ-ΔΧΓ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PLUGINA 

Yυlieva (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1541/2016). (Από αναβολή) 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 1541/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
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ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού: 

Κόδριγκτων αρ. 79, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 603 Φ.701.14  έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  

 Σας ενημερώνουμε ότι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας αποτελεί απαραίτητη 
προυπόθεση για την ύπαρξη της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 931/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.135) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Σπανού Θεοδώρα είπε ότι η 
διοικουμένη προσκόμισε στην Υπηρεσία Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της PLUGINA Yυlieva επί 

της οδού Κόδριγκτων αρ. 79, λόγω προσκομίσεως πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 
 
Αρ. αποφ. 115/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7Θ0ΩΩ1Ρ-ΤΤ1 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του Δημητράκη 

Ιορδάνη (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1542/2016). (Από αναβολή) 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 1542/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο προσφοράς φαγητού σε 

πακέτο» επί της οδού: Αμερικής αρ. 26, όπου σύμφωνα με την υπ. αρ. 205/13-01-2016 έκθεση 
ελέγχου του Τμήματος Υγείας, διαπιστώθηκε να λειτουργεί τροποποιώντας τους 
υγειονομικούς  όρους της Α.Ι.Λ. όπου,  σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, (α) στον 
χώρο παραλαβής των τροφίμων υπάρχει φούρνος που ψήνεται ψωμί, αλλά σε 
προηγούμενο έλεγχο γίνονταν έψηση κοτόπουλων και είχε ζητηθεί η δραστηριότητα αυτή 
να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο χώρο. Η θέση είναι ακατάλληλη και για την έψηση 
ψωμιού λόγω των λοιπών εργασιών που γίνονται στον χώρο (παραλαβή, είσοδος 
αποθήκης, έξοδος επιχ/σης, γειτνίαση με είσοδο αποχωρητηρίων) και υπάρχει κίνδυνος 
διασταυρούμενης επιμόλυνσης, (β) στην άδεια που κατέχει η επιχείρηση δεν προβλέπεται 
η λειτουργία του πρατηρίου άρτου και της περάτωσης έψησης ψωμιού. Αν η επιχείρηση 
επιθυμεί την συνέχιση της λειτουργίας αυτής της δραστηριότητας θα πρέπει να τηρεί τους 
όρους υγιεινής, διαθέτοντας κατάλληλο εξοπλισμό και χώρο & αντικαθιστώντας την 
υπάρχουσα Α.Ι.Λ. με νέα λόγω προσθήκης δραστηριότητας πρατηρίου άρτου και 
περάτωσης έψησης.       

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 942/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.442) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
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Η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Σπανού Θεοδώρα είπε ότι ο 

διοικούμενος προσκόμισε στην Υπηρεσία νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
 
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,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ 

ΙΟΡΔΑΝΗ  επί της οδού Αμερικής 26, λόγω προσκομίσεως νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και η 
παράβαση που έχει βεβαιωθεί αφορά την προηγούμενη άδεια του καταστήματος.  

 
Αρ. αποφ. 116/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω7ΛΣΩ1Ρ-ΑΟΒ 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της  ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1537/2016). (Από αναβολή) 

   
Η κ. Ελπίδα Ατσίδη εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και 

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

μελών το ΑΠ 1537/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
          

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «café restaurant» επί της οδού: Αυστραλίας 

αρ. 12, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 364 φ.701.14 (25-01-2016) έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας καθώς αυτό 
έχει ανακληθεί. 

 Σας ενημερώνουμε ότι το πιστοποιητικό πυροπροστασίας αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την χορήγηση της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1211/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.91) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
ΔΗΜΗΤΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Έχει καταθέσει μελέτη στην Π.Υ η 

οποία έχει εγκριθεί. Απλώς πρέπει να γίνει πιστοποίηση από την Πυροσβεστική. Υπήρχε πιστοποιητικό, 
όμως έγινε μια τροποποίηση στο κατάστημα και έγινε συμπλήρωση της πυροπροστασίας. 

Στη συνέχεια ο κ. Δημητριάδης επέδειξε στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Γιαννακό την 
έγκριση της μελέτης. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ( Νομικός Σύμβουλος): Να αναβληθεί κ. Πρόεδρε διότι έχει 
εγκριθεί η μελέτη από την Πυροσβεστική με ΑΠ 2062 Φ700.5 (ΑΜ 2839/15/7-6-2016. 

 

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,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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  Την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της  ΚΑΡΑΝΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ επί της οδού Αυστραλίας 12 λόγω εγκρίσεως της 
μελέτης από την Π.Υ.Ρ. για την συνεδρίαση της Επιτροπής του μηνός Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που 
το πιστοποιητικό πυρασφάλειας εκδοθεί νωρίτερα, να προσκομιστεί άμεσα στην Δνση Υπηρεσίας 
Δόμησης με ευθύνη του διοικουμένου. (Μειοψηφεί ο κ. Χριστοδούλου) 

 
Αρ. αποφ. 117/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 61ΒΛΩ1Ρ-Ω5Ω 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή  λήψης απόφασης  για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΚΟΥΣΠΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1689/2016). (Από αναβολή) 

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

μελών το ΑΠ 1689/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αδείας  ιδρύσεως & λειτουργίας  καταστήματος 
 
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια με χρήση Η/Υ» επί της οδού: 

Αλεξανδρουπόλεως αρ. 03, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1057/9/2211-α (2016)  έγγραφο της Υπ/νσης 
Ασφαλείας Ρόδου και μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 08-03-2016 και ώρα 20:00 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί στο πίσω μέρος του καταστήματος σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 
αθέατη από την κεντρική είσοδο, παράνομα τυχερά παίγνια (φρουτάκια) με τη χρήση  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Εντός αιθούσης υπήρχε Η/Υ-διακομιστής (server)και περιμετρικά αυτού είκοσι Η/Υ με τα 
των παρελκόμενων τους, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ενώ από την άδεια λειτουργίας 
του καταστήματος προβλέπεται αυτοί να είναι συνδεδεμένοι σε τοπικό δίκτυο. Η γενικότερη 
διαμόρφωση του χώρου, καθιστά τον έλεγχο του καταστήματος και ιδίως της χρήσης των Η/Υ 
εξαιρετικά δυσχερή και επιτρέπει τον έλεγχο της εισόδου των πελατών προκειμένου να διασφαλιστεί η 
κεκαλυμμένη λειτουργία του ειδικού χώρου.  

 Σας ενημερώνουμε ότι ο ανωτέρω ιδιοκτήτης κατηγορείτε για παράβαση του Ν.4002/2011 
«περί διεξαγωγής τυχερών παιγνίων» και Β.Δ. 29/1971 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2515/1997 και 
Ν.2753/1999 σε συνδυασμό με το Ν.2206/1994 «περί καζίνων», της Υ1γ/ΓΠ/014 35797 από 11-04-
2012, «τροποποίηση ουσιωδών όρων λειτουργίας» και Ν.2472/97 «περί προσωπικών Δεδομένων». 

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1407/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.809) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Στ. Αλεξανδρής ο 

οποίος είπε τα εξής: 
Σας καταθέτω την υπ’ αριθ. 838 υπηρεσιακή βεβαίωση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου της 

18-7-2016 που λέει ότι βεβαιώνεται σε απάντηση σχετικής αίτηση σας ότι μετά από έλεγχο που έγινε 
στο μηχανογραφικό σύστημα του τμήματος μηνύσεων ότι η υπ’ αριθ. τάδε δικογραφία του Κούσπα 
Φανουρίου για παράβαση του 4002/2011 βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, Τι 
σημαίνει αυτό; Δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Δεν έχουν υπόθεση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ασκήθηκε δίωξη; 
Απάντηση: Επειδή όλοι οι servers και οι πύργοι που κατασχέθηκαν έχουν πάει στα εγκληματολογικά 
εργαστήρια των Αθηνών τα οποία πρέπει να απαντήσουν αν υπήρχαν τυχερά παίγνια εγκατεστημένα 
μέσα, και γινότανε παιχνίδι μέσω διαδικτύου η όχι. Μέχρι τότε, επειδή δεν έχουμε ασκηθείσα ποινική 
δίωξη δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κατηγορηθεί για κάτι.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Προτείνω αναβολή μέχρι τον Σεπτέμβριο. 
 
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, και την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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  Την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΚΟΥΣΠΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ  επί της οδού Αλεξανρουπόλεως 3, για την συνεδρίαση 
της Επιτροπής που θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο. 

 
Αρ. αποφ. 118/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 79ΩΘΩ1Ρ-ΙΧΕ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΟΥΛΟΥΔΗ 

ΕΤΞΒ ΙΚΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1700/2016). (Από αναβολή) 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 1700/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «επιχ. μαζικής εστίασης προχείρου 

γεύματος » επί της οδού: Ηρώων Πολυτεχνείου & Ευσταθίου, όπου σύμφωνα με τα υπ. αρ. 
1020/7348/2-β (2015) & 1020/7348/4-β (2015) έγγραφα του Α.Τ.Ρ., διαπιστώθηκε να λειτουργεί 
διαθέτοντας προς πώληση εντός του καταστήματος ροφήματα, καφέ και έχοντας 
αναπτύξει τέσσερα (04) σκαμπό προς εξυπηρέτηση των πελατών καθ’ υπέρβαση της 
3544/2015 γνωστοποίησης ίδρυσης καταστήματος του Δ.Ρ. 

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 937/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.748) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν στην Δνση Υπηρεσία Δόμησης νέα άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας που προβλέπει την πώληση ροφημάτων  

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΕΤΞΒ ΙΚΕ, 

επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου & Ευσταθίου, λόγω προσκομίσεως νέας άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας που προβλέπει την πώληση ροφημάτων  

 
Αρ. αποφ. 119/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω8ΩΤΩ1Ρ-6ΝΨ 
 

Περίληψη 
 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡ- 

ΕΜΜ. ΟΕ  (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1697/2016). (Από αναβολή) 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 1697/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
          

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης-εστιατόριο» επί της 

οδού: Κρητικών αρ. 106, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/2607/36-β (2015) έγγραφο του Α.Τ.Ρ., 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει εντός του καταστήματος δώδεκα (12) 
επιπλέον καναπέδες καθ’ υπέρβαση της 34/2008 Α.Ι.Λ.  

 Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 933/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.582) 
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Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Υπήρχε μια χοροεσπερίδα εκείνη 

την ημέρα κα γιαυτό τοποθετήθηκαν οι καναπέδες. Το κατάστημα λειτουργεί νομιμότατα, αφού από 
συνεχείς ελέγχους που έχει υποστεί το κατάστημα δεν διαπιστώθηκε παράβαση. Και ξέρετε ότι οι 
έγιναν έλεγχοι αφού υπάρχει η γνωστή διαμάχη με τους ανταγωνιστές.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να μην ανακληθεί η άδεια κ. Πρόεδρε 
 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΡΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡ- ΕΜΜ. 

ΟΕ  επί της οδού Κρητικά 106, λόγω συμμορφώσεως (Ο κ. Χριστοδούλου και η κ. Ατσίδη δεν 
συμμετείχαν στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας). 

 
Αρ. αποφ. 120/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΡΞΡΩ1Ρ-Θ09 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της «ΤΟΥΡΛΟΥΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
849/2016). (Από αναβολή) 

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

μελών το ΑΠ 849/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο» επί της οδού: Τ.Σπρίνγκς αρ. 

21-23, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/7297/3-β (05-08-2015) έγγραφο του Α.Τ.Ρ., διαπιστώθηκε 
να λειτουργεί (α) έχοντας αναπτύξει εξωτερικά του καταστήματος (πεζοδρόμιο) σταθερή ξύλινη 
εξέδρα διαστάσεων 6Χ3 άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή και (β) έχοντας αναπτύξει σε αυτή έξι (06) 
τραπέζια και είκοσι τέσσερα (24) καθίσματα καθ’ υπέρβαση αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
και συνολικά σε εξωτερικούς χώρους έντεκα τραπέζια και πενήντα δύο (52) καθίσματα.   

 Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί τροποποίηση των όρων της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 932/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.708) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι και αυτό το κατάστημα εμπίπτει στην κατηγορία που έχει 
αυθαίρετη κατασκευή στον κοινόχρηστο χώρο, όπου αναμένεται η τροποποίηση του άρθρου 9 του 
κανονισμού, για να μπορούν να τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ 
Ζ. Μπάτσου που είπε τα εξής: 

Η διοικουμένη έχει αιτηθεί κοινόχρηστο χώρο το 2015 είχε παραχωρηθεί και έχει εκδοθεί άδεια 
κατάληψης. Άρα δεν πρόκειται για αίτηση που εκκρεμεί για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός 
του οποίου έχει γίνει αυθαίρετη κατασκευή. 
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Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της διοικουμένης κ. Στ. Αλεξανδρής  
είπε ότι τον Φεβρουάριο του 2016 έχει σταλεί από την Δνση Τεχνικών έργων και Υποδομών η μελέτη 
προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για την κατασκευή εξέδρας στον 
κοινόχρηστο χώρο της οδό Τάρπον Σπρινγκς και Καρπάθου στο κατάστημα της  «ΤΟΥΡΛΟΥΓΛΟΥ Μ. 
& ΣΙΑ., που όμως δεν συνεδρίασε ακόμα λόγω της αποχής των μηχανικών, κατέθεσε την υπ’ αριθ. 
2/6447/29-1-2016 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της  «ΤΟΥΡΛΟΥΓΛΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής μετά την 
ψήφιση της τροποποίησης του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, έτσι ώστε ο διοικούμενος να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες με τις οποίες βαρύνεται το 
κατάστημα του αφ’ ενός, και αφετέρου να προβεί στις διαδικασίες για έκδοση αδείας επί πλέον 
εξυπηρετουμένων ατόμων, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων 
στον κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί στο κατάστημα. 

  
Αρ. αποφ. 121/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7ΔΛ4Ω1Ρ-Γ2Κ  
 

Περίληψη 
 
Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΛΙΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 

(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2494/2016). (Από αναβολή) 
 
Ο κ. Σταυρής δεν συμμετείχε στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 2494/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
          

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού: Σ. 

Βενιζέλου αρ. 14, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1057/9/2212/2016  έγγραφο της Υποδ/νσης 
Ασφαλείας Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έξι (06) ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες διαδικτύου άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή 
και τροποποιώντας τους όρους της υπ. αρ. 249/2002 Α.Ι.Λ.  

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1744/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.   ) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
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,  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 249/2002 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Λιάπη 

Δέσποινας επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 14 λόγω ουσιώδους τροποποίησης των όρων λειτουργίας της 
χορηγηθείσας άδειας. Αφού διαπιστώθηκε να λειτουργεί έξι (06) ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες διαδικτύου άνευ αδείας από την αρμόδια αρχή.  

 
Αρ. αποφ. 122/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 6Δ9ΝΩ1Ρ-0ΒΔ 
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Περίληψη 

 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της “THE BAR 

COMPANY IKE” (Πολυχρόνης Σάββας). (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2689/2016 
και 2696/2016). (Από αναβολή) 

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

μελών τα ΑΠ 2689/2016 και 2696/2016 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως 
κατωτέρω: 

          
Α) Αριθ. 2689/2016 

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «σνακ μπαρ-καφετέρια-μπαρ» επί της 

οδού: Δ. Θεοδωράκη αρ. 27 & Καρπάθου αρ. 02, όπου σύμφωνα με το υπ. αριθ. 1020/7372/2β (27-
02-2016) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας 
αναπτύξει εξωτερικά του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο εμβαδού (18) τ.μ. τριάντα 
δύο (32) καθίσματα άνευ αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1905/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.806) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Β) Αριθ. 2696/2016  

 
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «σνακ μπαρ-καφετέρια-μπαρ» επί της 

οδού: Δ. Θεοδωράκη αρ. 27 & Καρπάθου, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ.1020/7372/3β (27-02-2016) 
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί έχοντας αναπτύξει 
εξωτερικά του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο, τριάντα (30) καθίσματα άνευ αδείας 
κατάληψης από την αρμόδια αρχή τροποποιώντας τους όρους της Α.Ι.Λ.  

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 1918/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.806) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 
1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος): Στην οδό Δημ. Θεοδωράκη υπάρχου δύο κοινόχρηστοι. 

Ο ένας που εξυπηρετεί την απέναντι πλευρά και ο άλλος την ίδια πλευρά. Ο Δήμος είχε παραχωρήσει 
το χώρο στον απέναντι, για τι δεν είχε ανοίξει ακόμα το κατάστημα. Όταν άνοιξε το κατάστημα 
συμφωνήσανε και του δόθηκε ο χώρος να αναπτύσσει καθίσματα εν γνώσει μας. Ο απέναντι ήδη είχε 
πληρώσει το χώρο και πρέπει να μας κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι αποποιείται του δικαιώματος επί 
του κοινοχρήστου χώρου για να μπορέσουμε να παραχωρήσουμε κοινόχρηστο χώρο στους 
ενδιαφερομένους. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μη ανάκληση κ. Πρόεδρε. 
 
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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  Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της  “THE BAR 

COMPANY IKE” επί των οδών Δ. Θεοδωράκη αρ. 27 & Καρπάθου αρ. 02 για τους λόγους που 
ανέπτυξε ο Πρόεδρος στο σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
Αρ. αποφ. 123/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 66ΡΣΩ1Ρ-ΜΩ4  
 

Περίληψη 
 
Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΣΑΚΙΡΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2831/2016). 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 2831/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ωε κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ:   ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η’  ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ   
  
      Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος “εστιατόριο-καφετέρια” με αρ. αδείας: 

244/04-09-2002  και η οποία χορηγήθηκε στην κα. ΤΣΑΚΊΡΗ Δέσποινα στην Πλ. Χαρίτου στην πόλη 
της Ρόδου, με όρους και προϋποθέσεις, επί ποινή κυρώσεων και ανάκλησης της άδειας, σε περίπτωση 
παράβασης αυτών, και συγκεκριμένα ότι: 

 
1) Το κατάστημα θα λειτουργεί σε χώρο αίθουσας συνολικού εμβαδού 71,50 τ.μ. 
2) Να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές -Αγορανομικές-Τουριστικές 

Αστυνομικές-Πολεοδομικές- Προστασίας κοινοχρήστων χώρων και λοιπές σχετικές με τη λειτουργία 
του καταστήματος διατάξεις. 

3) Η δυναμικότητα του καταστήματος είναι: α) ΕΝΤΟΣ αιθούσης 40 κινητά καθίσματα και 
ΕΚΤΟΣ αιθούσης 70 κινητά καθίσματα για το εστιατόριο και β) ηια την καφετέρια δέκα (10) κινητά 
καθίσματα εντός αιθούσης σύνολο (50) κινητά καθίσματα εντός αιθούσης και εβδομήντα (70) κινητά 
καθίσματα εκτός αιθούσης όπως αυτά εμφαίνονται στο εγκεκριμένο από την υγειονομική υπηρεσία 
σχεδιάγραμμα του καταστήματος που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας μας.   

Το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου μας, στην αριθ. 
04/2016 έκθεση αυτοψίας και υπολογισμό προστίμων που μας κοινοποιήθηκε, διαπιστώνει παραβάσεις 
της πολεοδομικής νομοθεσίας, λόγω α) αυθαιρέτου χώρου κύριας χρήσης εμβαδού Ε1=113,76 τ.μ. 
έμπροσθεν του καταστήματος β) αυθαίρετη σιδερένια πέργκολα Ε2=41,22 τ.μ. στο πίσω ακάλυπτο γ) 
κατασκευή ράμπας από σκυρόδεμα Ε3=3,75 τ.μ. και σιδερένια  περίφραξη μήκους Λ1=5,15μ (στο 
πίσω ακάλυπτο) κατά παράβαση του άρθρου 22 & 3α του Ν.1577/85-ΓΟΚ και του άρθρου 4 του 
Ν.4067/12 ΝΟΚ και παραγράφους 4,5 και 6 του 14 του Ν.4178/13 καθώς και οποιαδήποτε 
προαπαιτούμενης έγκρισης καθότι το κτίριο αποτελεί διατηρητέο σύμφωνα με το ΦΕΚ 40Δ του 87 και 
την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4067-ΝΟΚ. Στάδιο εργασιών: αποπερατωμένες. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2175/2016 έγγραφό μας, καλέσαμε την ιδιοκτήτρια του καταστήματος 
μέχρι την 22/04/16 ημέρα Παρασκευή, να εκφράσει εγγράφως τις απόψεις της σχετικά με την αριθμ. 
04/2016 έκθεση αυτοψίας και οι οποίες μας κατατέθηκαν με το αριθμ. πρωτ, 2241/20-04-2016 
έγγραφο της.  

Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι : 
● Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α.  με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/2012) «Το 

οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε 
ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού..» 

● Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ με Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ 
3106 Β’/2013) μεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  

καταστήματος απαιτείται  “ Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην 
οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον 
Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και 
των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται 
αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από 
κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955). 

Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα 
οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων 
διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα 
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του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα 
αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α)”. 

● Η νομιμότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόμο την αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα 
της άδειας του καταστήματος (ΣτΕ  518,517/94, 1336/89, 526/87). 

● Απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της άδειας ιδρύσεως είναι η νομιμότητα των 
εγκαταστάσεων από πολεοδομική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόμιμη άδεια για την 
ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριμένων καταστημάτων. Αν κάποια από τις 
προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο μεταγενέστερο της χορήγησης αυτής ή διαπιστωθεί 
ότι το αρμόδιο όργανο παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή της, η Διοίκηση νομίμως ανακαλεί την 
άδεια(ΣτΕ 5875/99, 1354/89). 

●Σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο , ή επέκτασης του χώρου αυτής ή 
αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών 
όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους) απαιτείται νέα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 από 14/1 /2013 του 
Υπ.Υγείας). 

● Όταν οι όροι βάσει των οποίων γίνεται η ανάκληση δεν είναι υγειονομικοί, τότε δεν 
απαιτείται σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας. Επομένως, εφόσον κατά την έκδοση των 
αδειών παραβιάστηκε όρος μη υγειονομικός ( λχ. Πολεοδομικός στην προκειμένη περίπτωση) οι άδειες 
αυτές ανακαλούνται νόμιμα και αιτιολογημένα, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώμη της 
υγειονομικής υπηρεσίας. (ΣτΕ2922/1985,2671/1990).    

●Σύμφωνα, επίσης, με την υπ’ αριθμ. 214/1984 Γν. ΝΣΚ, «εις περίπτωσιν καθ’ ην μετά την 
χορήγηση αδείας λειτουργίας καταστήματος η οικοδομή εις την οποία λειτουργεί κατάστημα ήθελε 
κριθεί αυθαίρετος και κατεδαφιστέα, η Αστυνομική Αρχή» (και εν προκειμένω ο δήμος ή η κοινότητα) 
«μετά την οριστικοποίηση του σχετικού πρωτοκόλλου πρέπει να προέλθει εις την ανάκλησιν της αδείας 
λειτουργίας του καταστήματος..» 

●Με νεότερη νομολογία (ΣΤΕ 470/2010) ,”… πριν από την ανάκληση της αδείας λειτουργίας 
του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να αναμείνει την 
εξάντληση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων η ακύρωση 
δε για τυπικό λόγο της – απορριπτικής της ένστασης κατά της έκθεσης αυτοψίας - απόφασης δεν 
κλονίζει την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, η οποία στηρίζεται 
νομίμως στην έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών.” 

Παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική άδεια 
του ανωτέρω  καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, 
παρ. 1,  περ. α΄, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο  να διατυπώσει την 
εισήγηση της. 

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της διοικουμένης κ. Ηλίας Νιάκας που 
είπε τα εξής: 

Από την πλευρά της κ. Τσακίρη εξεδόθη από τη Δνση Πολεοδομίας  μια έκθεση αυτοψίας 
αυθαιρέτου δομήσεως και υπολογισμού προστίμου. Αυτή η πράξη προσεβλήθη στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο και ησκήθη και αίτηση αναστολής. Εξεδικάσθη εις το Διοικητικό Πρωτοδικείο η αίτηση 
αναστολής και αναμένουμε απόφαση. Από την πλευρά της κ. Τσακίρη, για τους λόγους όσον αφορά 
την προσφυγή και την αίτηση αναστολής, αποδεικνύει στο δικαστήριο ότι δεν τα έχει κατασκευάσει 
εκείνη, δεν είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου εκείνη, ότι είναι μισθώτρια, ότι έχει κατασκευαστεί από το 
1999, και για να έχουμε μια λύση αυτής της υποθέσεως πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο που έχει 
εκδικαστεί η αίτηση αναστολής, λόγους για τους οποίους αιτούμεθα την αναβολή εξέτασης της 
υποθέσεως, ούτως ώστε να λυθεί άπαξ δια παντός το θέμα. 

Η αυθαιρεσία συνίσταται σε μία τέντα που έγινε το 1999 με άδεια της υπηρεσίας τότε του 
Δήμου. Και είχε γίνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη κ. Κων/νο Γεωργιάδη. Η άδεια λειτουργίας όταν 
το πήρε η κ. Τσακίρη περιελάμβανε όλα αυτά. 

  

ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Η άδεια αναφέρει τα 
τετραγωνικά μέτρα που πρέπει να χρησιμοποιεί ως κύριο χώρο αυτό το κατάστημα. 
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Στη συνέχεια ζήτησε να πάρει το λόγο ο δικηγόρος Ρόδου κ. Περίδης Ελεθέριος ο οποίος 
δήλωσε ότι εκπροσωπεί τους καταγγέλλοντες ιδιοκτήτες της όμορης ιδιοκτησίας στο ίδιο κτίριο, οι 
οποίοι είναι αυτοί που προκάλεσαν την έκθεση αυτοψίας ισχυριζόμενος ότι έχουν έννομο συμφέρον. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επικαλείστε έννομο συμφέρον. Από πού 
προκύπτει αυτό; Από ποια έγγραφα αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον σας, τι παραστατικά έχετε 
τίτλους ιδιοκτησίας, τα ποσοστά σας,  αυτά αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον.   

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Θέλω να μου αποδείξετε τα δικαιώματα σας 
στον συγκεκριμένο χώρο. Και επειδή δεν αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον και επειδή αναμένεται 
έκδοση απόφασης από το Διοκητικό Πρωτοδικείο, να αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση για να 
ξεκαθαρίσει το θέμα.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Θέλω να μου αποδείξετε τα δικαιώματα σας 

στον συγκεκριμένο χώρο. Και επειδή δεν αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον και επειδή αναμένεται 
έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, να αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση για να 
ξεκαθαρίσει το θέμα.  

 
ΠΕΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Δικηγόρος Ρόδου): Έχει βγει μια έκθεση αυτοψίας που δείχνει ότι 

εμίσθωσαν 140 τ.μ. που είναι το διαμέρισμα, έχει επεκταθεί στους κοινόχρηστους χώρους της 
πολυκατοικίας και έχει κάνει η ιδιοκτήτρια ένα μαγαζί 255 τ.μ. Και όλα αυτά σε ένα διατηρητέο κτίριο 
που το μισό είναι ερειπωμένο που είμαστε εμείς και έχουμε αγοράσει τα διαμερίσματα και στην πλευρά 
την άλλη από 140 τ.μ. έχουν πάει στα 255 τ.μ. Έχουν προσφύγει στα δικαστήρια αλλά αυτές οι 
υποθέσεις κρατούν δεκαετίες. Δεν είστε υποχρεωμένοι να περιμένετε τα δικαστήρια. Αυτά έχουν κριθεί 
από τα δικαστήρια. Αν περιμένετε τα δικαστήρια δεν θα τελειώσετε ποτέ. Υπάρχει έκθεση αυτοψίας ο 
νόμος είναι ανοικτός μπροστά σας να προχωρήσετε και να το κλείσετε. Έτσι λένε οι αποφάσεις του 
ΣτΕ και αρμόδια είναι τα Διοικητικά Εφετεία και όχι τα Πρωτοδικεία για να ροκανίσουν το χρόνο. 

 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΑΜΑΣ (Μηχανικός): Τα αυθαίρετα έχουνε γίνει πρόσφατα και εντός 

κοινόχρηστου χώρου.   
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Επειδή εμένα ολίγο με νοιάζει αν είναι συνιδιοκτήτες 

η όχι, και θα μείνω στην ουσία του θέματος, κατά πόσον δηλαδή υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές 
στο χώρο οι οποίες, θα πρέπει να μας πουν αν αποτελούν λόγο ανάκλησης της αδείας. ¨αν είναι λόγος, 
εγώ ψηφίζω υπέρ της ανάκλησης της άδείας. 

 
  ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Συστατικό στοιχείο μιας 

άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος είναι πάντα η νομιμότητα του κτιρίου. Οτιδήποτε καταγραφεί 
παραπάνω, αυτομάτως αναιρείται η άδεια.   

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εν όψει έκδοσης απόφασης η εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας είναι να αναβληθεί το θέμα διότι η οποιαδήποτε απόφαση θα ανατρέψει και θα 
λύσει το θέμα.  

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  

1)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,  

2) Τα άρθρα 22 & 3α του Ν.1577/85-ΓΟΚ και του άρθρου 4 του Ν.4067/12 ΝΟΚ και 
παραγράφους 4,5 και 6 του 14 του Ν.4178/13 

3) Το άρθρο 5 της Υ.Α.  με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/2012) 
4) Τις υπ’ αριθ. 518, 517/94, 1336/89, 526/87, 5875/99, 1354/89 αποφάσεις του ΣτΕ. 
5) Την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Γιαννακού 

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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   Ανακαλεί την με αριθ. 244/04-09-2002 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της 
κ. Τσακίορη Δέσποινας επί της Πλατ. Χαρίτου με χρήση Εστιατόριο –Καφετέρια, για τους λόγους που 
αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 2831/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. (Υπέρ της απόφασης 
ψήφισαν τα μέλη 1)Ατσίδη 2) Καραγιάννη 3) Κακούλης 4) Σαρρή 5) Χριστοδούλου 6) Πετράκης) 

Κατά ψήφισαν τα μέλη 1) Σταυρής 2) Χατζηϊωάννου 3) Κρεμαστινού που τάχθηκαν υπέρ της 
αναβολής της συζήτησης). 

 
Αρ. αποφ. 124/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7ΓΠ7Ω1Ρ-ΣΤΞ 
 

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 2532/11-5-2016 και  έγγραφο ΑΠ 3412/2016 της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου.).  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών τα το ΑΠ 2532/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης με το οποίο διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή το ΑΠ 3412/2016 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου σύμφωνα με το οποίο ο κ. 
Πρόδρομος Μητσινιώτης προέβη  στις παρακάτω αυθαιρεσίες στο κατάστημα του  με ΚΜ IV- 2180 
οικοδομών Ρόδου, επί της οδού Δημοσθένους 3-5-7, στη μεσαιωνική πόλη, οι οποίες ενέργειες έχουν 
αλλοιώσει πλήρως τη μορφολογία και τη δομή του προστατευόμενου ακινήτου και συνιστούν 
σύμφωνα με τη ι’ σχετική εγκύκλιο και τις διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου, αρχαιολογικούς λόγους 
ανάκλησης, της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης.  

Οι αυθαιρεσίες αυτές αφορούν :  
1. την τοποθέτηση περιμετρικού κιγκλιδώματος στο δώμα του κτιρίου, 
2. την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο δώμα, 
3. τη διάνοιξη δύο παραθύρων στην όψη του α’ ορόφου του ΝΑ δωματίου, επί της οδού 

Δημοσθένους, 
4. την κατασκευή του λιθόκτιστου εξωτερικού τοίχου του ΝΑ δωματίου του ορόφου, επί 

της οδού Δημοσθένους, σε υποχώρηση από τον εξωτερικό τοίχο του υπόλοιπου κτιρίου, 
5. την κατασκευή περιμετρικού σενάζ από σκυρόδεμα, στο ήμισυ του ύψους του ΝΑ 

δωματίου του ορόφου, το οποίο διακόπτει τη συνέχεια της λιθοδομής,  
6. την κατασκευή τουαλετών, εμβαδού περί τα 8 τμ., εσωτερικά του ΝΑ δωματίου του α’ 

ορόφου, σε επαφή με τη νότια πλευρά του ακινήτου, 
7. νέες ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις στο ΝΑ δωμάτιο του α’ 

ορόφου, 
8. την εγκατάσταση αεραγωγού - καπνοδόχου σε όλο το ύψος της πρόσοψης του 

ακινήτου επί της οδού Δημοσθένους, σε επαφή με την εξωτερική λιθοδομή του μνημείου.  
Οι παραπάνω ενέργειες έχουν αλλοιώσει πλήρως τη μορφολογία και τη δομή του 

προστατευόμενου ακινήτου και συνιστούν σύμφωνα με τη ι’ σχετική εγκύκλιο και τις διατάξεις του 
Αρχαιολογικού Νόμου, αρχαιολογικούς λόγους ανάκλησης, της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης.  

 
                Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος των καταγγελλόντων κ. 

Δημητριάδης Ευθύμιος ο οποίος είπε ότι ο κ. Μητσινιώτης όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί όπως 
παλαιότερα σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής σας προσκόμισε ένα έγγραφο της Αρχαιολογίας ότι 
συμμορφώθηκε, αλλά επιπλέον έκανε και άλλες αυθαιρεσίες που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον όπως 
φιάλες υγραερίου σε αφύλακτο χώρο κλπ και ζητάμε να εφαρμοστεί η νομοθεσία  και να αφαιρεθεί η 
άδεια λειτουργίας του καταστήματος πράγμα που είστε υποχρεωμένοι να κάνετε. 

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Ο κ. Δημητριάδης εμφανίζεται και 

ως συνήγορος της Αρχαιολογίας. Αν πιστεύει η Αρχαιολογία ότι πρέπει να υποστηρίξει κάτι για το οποίο 
θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια θα έπρεπε να είναι η ίδια παρούσα δια εκπροσώπου της  και όχι 
με τον κ. Δημητριάδη που λέει ότι εκπροσωπεί καταγγέλλοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια εξέταση 
υποθέσεως που αφορά ανάκληση εγγράφου Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που δόθηκε πριν 25 χρόνια σε 
συγκεκριμένο επιχειρηματία ο οποίος έχει επενδύσει κάτι, που η ίδια η Αρχαιολογική Υπηρεσία και το 
ίδιο το κράτος αδυνατούσαν να πράξουν, δεν σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε κύριος που εκπροσωπεί ο κ. 
Δημητριάδης  και έχει καταδικαστεί μάλιστα από τα δικαστήρια τα ποινικά και ο ένας και ο άλλος που 
είναι εδώ αυτή τη στιγμή, και θα ξανακαταδικαστούν αν χρειαστεί, να έρχονται εδώ ως τιμητές των 



 

205 

 

πάντων και να  ισχυρίζονται πράγματα για τα οποία δεν έχουν δικαίωμα, και αν είχαν δικαίωμα θα 
έπρεπε να πάνε στον εισαγγελέα. Αυτά είναι πρωτάκουστα και παρακαλώ να αποβληθούνε από τη 
σημερινή συζήτηση για να ακουστούν και ορισμένες αλήθειες σχετικά με την λειτουργία του 
«ΙΠΠΟΤΙΚΟΝ». 

 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εγώ είμαι Νομικός Σύμβουλος του Δήμου 

μόνο για τα θέματα της Παλιάς Πόλης και η άποψη μου είναι ότι επειδή χρονίζει το θέμα και είναι πολύ 
παλιό, είναι απαράδεκτο να υπάρχει έγγραφο της Αρχαιολογίας με το οποίο να ζητείται η ανάκληση 
άδειας λειτουργίας καταστήματος, και να μην παρίσταται η Αρχαιολογία με εκπρόσωπό της για να 
εκφέρει τις απόψεις της. Η θέση η δική μου είναι να αναβληθεί το θέμα και να έρθει η κ. Γιωργαλλή ή 
η κ. Ψαρή να εκθέσει τις απόψεις της, να δούμε τι παραβάσεις έχει κάνει ο Μητσινιώτης και ποιος είναι 
ο απόηχος αυτών των πολεοδομικών παραβάσεων σε σχέση με την λειτουργία του καταστήματος και 
με την όλη λειτουργία της παλιάς πόλης στο σημείο που είναι το ακίνητο. Όσον αφορά το δικαίωμα 
παρέμβασης των καταγγελλόντων, δικαιούνται να παρέμβουν υπάρχει το δικαίωμα από την 
προσωπικότητα, πλην όμως δεν μπορεί να κρίνει η παρούσα επιτροπή τέτοια θέματα κατά πόσο 
θίγονται συμφέροντα και κστά πόσο οι παρανομίες είναι τωρινές η όχι. Άρα προτείνω να αναβληθεί το 
θέμα να εκθέσει η Αρχαιολογία τις θέσεις της και αν πρέπει να ανακληθεί η άδεια να ανακληθεί. 

 
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Αν έχουμε κάποια ανάκληση αδείας, 

αυστηρή αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να ελέγξει δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι αν υπάρχει 
αυθαίρετη υπέρβαση της αδείας, έτσι ώστε να αλλοιώνεται η άδεια η οποία έχει δοθεί, και ο δεύτερος 
λόγος είναι αν υπάρχει κάποια υγειονομική παράβαση. Είναι δέσμια αρμοδιότητα, συγκεκριμένοι οι 
λόγοι για την ανάκληση αδείας. Έχουμε λοιπόν εδώ μια Υπηρεσία η οποία στη διαδικασία αδειοδότησης 
απλώς γνωμοδοτεί, δεν είναι δεσμευτική η άποψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Αυτή γνώμη δόθηκε 
από την Αρχαιολογική Υπηρεσία κατά την αδειοδότηση πριν από 25 χρόνια. Σήμερα λοιπόν έρχεται η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία μετά από πιέσεις των κυρίων από εδώ, η οποία με έγγραφο της και λέει αυτά 
που λέει και που τέθηκαν υπόψη, όμως υπάρχει ο αρχαιολογικός λόγος που λέει ότι «η έγκριση δεν 
απαιτείται προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό του 
υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτών και δεν περιλαμβάνουν 
εκσκαφές. Δύο λοιπόν προϋποθέσεις προκειμένου να ισχύσει η παρέμβαση της Αρχαιολογίας, και σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν είναι αυτή η αρμόδια υπηρεσία να διαπιστώσει 
πολεοδομικές παραβάσεις. Η αρμοδιότητα της είναι να πει αν το κτίριο το οποίο ήταν ανίκανη η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία όταν αγοράστηκε από τον κ. Μητσινιώτη και έχω εδώ το έγγραφο του 
αειμνήστου κ. Κόλια που λέει ότι αποτελεί ένα μνημείο του 15ου αιώνα το οποίο ο κ. Μητσινιώτης με τα 
εκατομμύρια του το αποκατέστησε όταν το Ελληνικό Κράτος αδυνατούσε να το πράξει. Και δεν έχει 
την αρμοδιότητα η Αρχαιολογική Υπηρεσία να ζητά ανάκληση της αδείας. Αυτός που έχει την 
αρμοδιότητα είναι μόνο η Υπηρεσία της πολεοδομίας και μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Εδώ και 
τρία –τέσσερα χρόνια ο κ. Μητσινιώτης με έγγραφα του προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία τους ζητά να 
έρθουν στο κατάστημα για να συνεργαστεί και να δώσει οδηγίες για την αποκατάσταση κάποιων 
πραγμάτων  και δεν έρχεται και δεν συναινεί. Και πως λοιπόν ο διοικούμενος, όταν υπάρχει άρνηση 
συνεργασίας πως θα έρθει να αποκαταστήσει ακόμη και αν θέλει κάποια πράγματα. Από το 2003 
τουλάχιστον υπάρχουν αιτήματα προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να συνεργαστεί, για να 
ολοκληρωθεί ο όροφος για τον οποίο λένε ότι μπήκανε πλακάκια και θέλουν δεν ξέρω τι άλλο. 
Συμπερασματικά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για την ανάκληση της αδείας αυτής. Γιατί έτσι 
όπως ήρθε το θέμα, η ανάκληση δηλαδή ενός εγγράφου η οποία έχει δοθεί πριν από 25 χρόνια 
αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της εμπιστοσύνης του πολίτη στο κράτος, της αρχής της 
χρηστής διοίκησης, στην αρχή της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του πολίτη. Δεν έχει 
ανακληθεί για το λόγο αυτό ουδεμία άδεια. Και υπάρχει μάλιστα μια προηγούμενη του κ. Φραράκη 
παρόμοια γνωμοδότηση σε άλλες υποθέσεις  αλλά και των δικαστηρίων της χώρας ότι ανάκληση 
αδείας αν είναι εντός πενταετίας γίνεται υπό προϋποθέσεις, όταν όμως έχουν περάσει 25 χρόνια μπορεί 
να έρχεται ο κάθε πικραμένος και να ζητά ανάκληση αδείας μιας επιχείρησης;  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Απ’ ότι μας είπατε κ. Υψηλάντη έχετε σοβαρές 

αντιρρήσεις για το τι λέει η Αρχαιολογική Υπηρεσία σε αυτό το έγγραφο της, Έχετε κινήσει κάποια 
διαδικασία που να λέει στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι κακώς λέτε αυτά που λέτε, έχω υποβάλει 
κάποιες αιτήσεις εδώ και χρόνια  και δεν έχουν απαντηθεί γιατί δεν τις ολοκληρώνετε, πείτε μου ότι 
δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό η μπορείτε να το κάνετε  με αυτό τον τρόπο. Υπάρχουν τέτοια 
έγγραφα που να μας πείθουν ότι αυτά που κάνετε εσείς, ναι μεν έχετε παρέμβει στο ακίνητο πλήν 
όμως έχετε παρέμβει με κάποιο τρόπο γιατί δεν είχατε τις υποδείξεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία η 



 

206 

 

οποία θα σας οδηγούσε προς την σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν τέτοια έγγραφα που να μας πείθουν 
ότι κάνατε αυτά που πρέπει και ως διοικούμενος δεν είχατε την πρέπουσα αντιμετώπιση από την 
διοίκηση έτσι ώστε να σας κρίνουμε θετικά;    

  
 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Εύλογο το ερώτημα σας, αλά θα 

πρέπει να επισημάνω ότι νομικώς το πρόβλημα εδώ είναι κατά πόσον η Αρχαιολογική Υπηρεσία για τον 
οποιοδήποτε λόγο, έρχεται μετά από 25 χρόνια που έχει χορηγήσει μια γνωμάτευση για την λειτουργία 
του καταστήματος, έχει το δικαίωμα να το πράξει. Δεύτερον, όσον αφορά τις διαδικασίες συνεργασίας 
με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ξέρετε ότι πράγματι αυτό κτίριο είναι ένα Ενετικό κτήριο του 15ου 
αιώνα, το οποίο μόνο ο κ. Μητσινιώτης μπορούσε να το φτιάξει. Έχουμε καταθέσει σωρεία αιτημάτων 
προκειμένου να υπάρχει ολοκλήρωση του 2ου ορόφου.  Έχει κατατεθεί μελέτη, έχουν κατατεθεί 
αιτήματα, έχουν κατατεθεί πρόσθετα αιτήματα, αντ’ αυτού, η Αρχαιολογία που δυστυχώς δεν 
συνεργάζεται δυστυχώς και κακώς για την πορεία του μνημείου, και μάλιστα χωρίς να έχει την 
αρμοδιότητα θα έλεγα, διότι είναι εσωτερικές παρεμβάσεις, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε αν μη τι 
άλλο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία να έδινε απαντήσεις επί των συγκεκριμένων θεμάτων. Για αυτό εμείς, 
νομικά πράττουμε αυτό που προβλέπεται μέσα από τις διοικητικές διαδικασίες και από το νόμο, Τώρα 
αν η Αρχαιολογική Υπηρεσία παραβαίνει το άρθρο 4 της Διοικητικής διαδικασίας επειδή θεωρεί ότι είναι 
κάτι υπέρτερο του νόμου, αυτό είναι δικαίωμα τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη θεώρηση της 
Αρχαιολογικής υπηρεσίας, δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε.     

 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος): Επειδή την άδεια την έδωσε ο Δήμος, ο Δήμος θα πρέπει 

να τις ανακαλέσει. Εφ’ όσον η Αρχαιολογία διαπίστωσε Πολεοδομικές παραβάσεις, έπρεπε να τις 
διαβιβάσει στην Δνση Υπηρσίας Δόμησης η οποία θα έπρεπε μετά από αυτοψία να κάνει η υπηρεσία 
του Δήμου εισήγηση για ανάκληση η μη της άδειας λειτουργίας. Γιαυτό θα πρέπει να αναβάλουμε την 
λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση 

        
 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Πράγματι η  Αρχαιολογία επιτελεί  ένα 

σπουδαίο έργο στην Παλιά πόλη, προσπαθεί να κρατήσει αυτά που πρέπει να κρατήσει, διαφορετικά 
δεν θα υπήρχε η παλιά πόλη όπως είναι. Δεν μπορούμε να την υποβαθμίζουμε. Αλλά, όπως έχει το 
έγγραφο, δεν μας λέει πότε έγιναν οι παραβάσεις αυτές, τι παραβάσεις είναι, τι αλλοιώνουν, τι 
προσβάλλουν και εν πάση περιπτώσει τι προβλήματα δημιουργούν στην όλη περιοχή και στους 
συγκεκριμένους γείτονες. Θεωρώ αναγκαίο να αναβληθεί η λήψη απόφασης, να παραστεί εκπρόσωπος 
της στη συνεδρίαση της Επιτροπής, να μας πουν ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι που τους οδήγησαν στην 
σύνταξη αυτού του εγγράφου, γιατί ο νόμος περί αρχαιοτήτων έχει τέτοια δυνατότητα που μπορεί να 
κλείσει όλα τα καταστήματα της παλιάς πόλης. Επειδή όμως είναι σοβαρό το θέμα και δεν μπορούμε να 
ισοπεδώνουμε τα πάντα και να διαλύουμε επιχειρηματίες, εάν πράγματι οι παραβάσεις αυτές είναι πολύ 
σοβαρές που δημιουργούν τέτοια προβλήματα στους γείτονες, και εν πάση περιπτώσει και στον ίδιο 
τον τουρισμό και στην λειτουργία της παλιάς πόλης, αυτό θα είναι διαφωτιστικό για την Επιτροπή στην 
τελική απόφαση που θα πάρει, γιατί η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Εάν η Αρχαιολογία αυτή τη στιγμή 
έκανε έρευνα σε όλα τα καταστήματα της παλιάς πόλης θα τα έκλεινε όλα.  Το έγγραφο δε που μας 
κοινοποιεί δεν λέει πότε έγιναν, τι έγιναν, γιατί έγιναν αν αντίκεινται στην άδεια την Πολεοδομική, εάν 
αυτές οι παραβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται από την Πολεοδομική άδεια και αν είναι αρμόδια να 
αποφασίζει για τις πολεοδομικές παραβάσεις η ίδια η Αρχαιολογία ή η Πολεοδομία. Αν είναι αρμόδια η 
Πολεοδομική Υπηρεσία και συμφωνεί η Πολεοδομική Υπηρεσία ότι υπάρχει τροποποίηση των όρων της 
άδειας, δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο εδώ, επομένως υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να υποχρεώσετε την 
Αρχαιολογία να έρθει και να μας πει τις απόψεις της. Και να παραστεί ο αρμόδιος της πολεοδομίας για 
να δούμε τελικά ποιος είναι αρμόδιος να αποφασίσει για το αν υπάρχει παράβαση των όρων 
λειτουργίας του καταστήματος.   

 
ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗΣ Στ. (Πληρεξούσιος δικηγόρος καταγγελλόντων): Με μεγάλη μου 

έκπληξη ακούω ότι δεν έχει οριστεί πότε έγιναν αυτά από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου τον κ. 
Στρατή. Το έγγραφο αυτό της αρχαιολογίας αναφέρει 4 σήματα διακοπής εργασιών με τις ημερομηνίες 
τους. Αναφέρεται σαφώς στο έγγραφο που έχετε μπροστά σας. Όσον αφορά για την  συντήρηση 
όπως είπε ο συνήγορος του κ. Μητσινιώτη, υπάρχουν σήματα διακοπής εργασιών από το 2002. Από 
τότε μέχρι τώρα παλεύουν με αυτόν τον κύριο και με το συγκεκριμένο κτίριο. Ποια είναι η έκπληξη της 
άλλης πλευράς, ότι είναι όλα νόμιμα τόσα χρόνια, και τώρα ξαφνικά έπιασε την Αρχαιολογία το κόψιμο.  
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ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Όλα αυτά τα σήματα διακοπής 
έγιναν κατόπιν καταγγελιών. Εκκρεμούν στην Αρχαιολογία φάκελοι ολόκληροι, προκειμένου να 
απαντήσει η Αρχαιολογία στις συγκεκριμένες μας παρεμβάσεις.  

  
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, και τις διατάξεις 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
  1)Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος του ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ προκειμένου να προσκομιστούν 
νομιμοποιητικά έγγραφα, για την συνεδρίαση της Επιτροπής του μηνός Σεπτεμβρίου. 

2) Να αποσταλεί η παρούσα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου με διαβιβαστικό στο 
οποίο θα επισημαίνεται η αναγκαιότητα της παράστασης δι΄ εκπροσώπου της εν λόγω Υπηρεσίας στην 
επόμενη συνεδρίαση  της Επιτροπής για την παροχή διευκρινίσεων όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον 
Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, κ. Στ. Στρατή  (Ο κ. Σταυρής δεν συμμετείχε στον καταρτισμό και 
λήψη της παρούσας). 

Αρ. αποφ. 125/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 7Τ32Ω1Ρ-1Φ9 
 

Περίληψη 
 
Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. 2708/19-5-2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης  που αφορά στην υπόθεση για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήματος της κ. ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κατόπιν της υπ’ αριθ. 57/2016 απόφασης 
της Ε.Π.Ζ 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης  εισηγούμενος το 

θέμα είπε ότι η Ε.Π.Ζ με την υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση της δεν ανακάλεσε την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος της κ. Μαγιάφη, λόγω προσκομίσεως νομιμοποιητικών εγγράφων.  

 
Στη συνέχεια η Δνση Πολεοδομικών Εφαρμογών απέστειλε στην Επιτροπή το ΑΠ 2708/19-5-

2016 1697/2016 έγγραφο με το οποίο ζητείται η επανεξέταση του θέματος διότι η διοικουμένη κατά 
παράβαση των  διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν.4067/2012 προέβει σε πολεοδομικές 
παραβάσεις όπως αυτές αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο. 

 
Κατόπιν η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης απέστειλε στην Επιτροπή το ΑΠ 4074/19-7-2016 έγγραφο 

στο οποίο επισυνάπτονται φωτογραφίες του καταστήματος, με το οποίο αναφέρει ότι κατόπιν νέας 
αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι καθαιρέθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές. 

             
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Μαγιάφη  

Ελευθερίας επί της οδού Αθηνών 28, λόγω συμμορφώσεως, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 
4074/2016 έγγραφο  της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και των φωτογραφιών που το συνοδεύουν.  

 
Αρ. αποφ. 126/20-07-2016                                         ΑΔΑ: Ω5ΜΒΩ1Ρ-2Ω5  

 
Περίληψη 

 
Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Γιορδαμνή Μαρία 

στην Τ.Κ. Διμυλιάς. (‘Εγγραφα ΑΠ 10/1922/2016 10/13156/2016 και 10/45014/2016 της 
Δημ. Ενότητας Καμείρου) 

 



 

208 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών τα παρακάτω έγγραφα της Δημ, Ενότητας Καμείρου: 

Α) Το ΑΠ 10/1922/2016 με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή το ΑΠ 8236/2-12-2015  
έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας με την οποία ζητείται η Προσωρινή Ολική Αναστολή λειτουργίας 
του καταστήματος της κ. Γιορδαμνή Μαρίας στον οικισμό Αγ. Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς διότι 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης προς τις συστάσεις 
της Υπηρεσίας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 3 του Ν. 4235/2014. 

Β) Το ΑΠ 10/13156/2016 με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή το ΑΠ 249 Φ. 700/22-1-
2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω κατάστημα 
στερείται φακέλου πυροπροστασίας και καλεί τις υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το έγγραφο να 
ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο. 

Γ)  Το ΑΠ 10/45014/2016 με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η με α/α 9/2016 έκθεση 
αυτοψίας αυθαιρέτου της Δνσης πολεοδομικών Εφαρμογών που έχει ως εξής: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
 

Ο υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομίκών Εφαρμογών-Υπηρεσία Δόμησης: Πέρος Γεώργιος    

Διενεργήσαμε σήμερα την 13.05.2016 αυτοψία στην παραπάνω περιοχή, σύμφωνα με τα 
άρθρα 1 και 4  του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ 195 Α’) περί «διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων 
αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π.», την παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’) «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός», την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και 
άλλες διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’), τα ην παρ. 16 του άρθρου 49 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 
249 Α’) περί «Νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», την 
παρ. 3 άρθρου 22 Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α’) «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» όπως αυτός εν’ μέρει 
ισχύει, των παρ. 8 και 10 άρθρου 9 Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’) σχετικά με «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π.», των παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 2 της υπ’ αρ. 9732/2004 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 468 Β’)  περί «Καθορισμού προστίμων και ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων 
κατασκευών» και το Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α’) όπως αυτός εκάστοτε ισχύει περί «αυθαιρέτων 
κατασκευών» και διαπιστώσαμε τα εξής: 

 1. Αυθαίρετη προσθήκη σε ισόγειο κτίριο εμβαδού Ε=23,36τ.μ. κατά παράβαση της βεβαίωσης 
χώρου κύριας χρήσης με αρ. πρωτ. 1673/18-04-2000 της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων 
Τμημα Π. και Π.Ε. της πρώην Νομαρχίας Δωδεκανήσου και σύμφωνα με το Άρθρο 22 § 3α  του Ν. 
1577/85 – Γ.Ο.Κ. και του Ν. 4067/12  Ν.Ο.Κ. άρθρο 4 και παραγράφους 4,5 και 6.  

Στάδιο εργασιών: αποπερατωμένα  

Ύστερα από τα παραπάνω η αυθαίρετη οικοδομή πρέπει να κατεδαφιστεί εκτός αν 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ’ αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί στην Πολεοδομική 
Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης 
αυτής στο αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις απόψεις τους 
(οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν. 410/68, τίτλο Ν. 720/77, δήλωση Ν. 1337/83, απόφαση εξαίρεσης 
από την κατεδάφιση του άρθρου 9 § 8 Ν. 1512/85 κ.λ.π.). 

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αυθαίρετο που περιγράφεται θα κατεδαφιστεί. 

Επίσης σύμφωνα με την § 6 του άρ. 23 του Ν. 2300/95 αντί της ένστασης στην ίδια προθεσμία 
μπορεί να υποβληθεί αίτηση – δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση 
αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η υπηρεσία όσον αφορά το ύψος των προστίμων ώστε να 
τύχει μείωσης αυτών κατά 30%. 

 

Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις 13/05/16  παρουσία των: 

Πέρος  Γεώργιος …………………...(Υπογραφή) …………………………………………… 

Σκουμιός Κωνσταντίνος…………………………….(Υπογραφή) 

…………………………………………… 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ-ΟΔΙΠΟΡΙΚΟ 
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 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
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 ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ  Ε=23,36τ.μ. 

      

ΑΞΙΑ      Ε Χ 600€/τ.μ. =23,36 τ.μ. Χ 600 €/τ.μ. = 14016,00 € 

 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

Πρόστιμο ανέγερσης = Συμβατική Αξία Αυθαιρέτου Χ 30% Ν. 4178/2013  

(Φ.Ε.Κ. 174
 
Α/08.08.2013) 

Πρόστιμο ανέγερσης =14016,00 €*30%=4204,80 € 
 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 4204,80 € 

 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

(Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174
 
Α/08.08.2013) 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ =14016,00 €*5%=700,00€ 

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ =700,00 € 

 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να ανακληθεί η άδεια κ. Πρόεδρε 

λόγω ελεείψεως πιστοποιητικού πυροπροστασίας και αυθαιρέτων κατασκευών. 
          
 
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, και τις διατάξεις 

 
Α) του  άρθρου 22 & 3α του Ν.1577/85-ΓΟΚ το άρθρο 5 της Υ.Α.  με αριθμ. 

Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β’ 2718/2012) σύμφωνα με το οποίο: «Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται 
η επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού 
Κανονισμού..» 

Β) Τις υπ’ αριθ. 518, 517/94, 1336/89, 526/87 αποφάσεις του ΣτΕ σύμφωνα με τις οποίες Η 
νομιμότητα του κτιρίου αποτελεί κατά νόμο την αναγκαία προϋπόθεση για την νομιμότητα της άδειας 
του καταστήματος 

Γ) Την υπ’  αριθ. 2 εγκύκλιο  Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 από 14/1 /2013 του Υπ. Υγείας 
σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο , ή επέκτασης του 
χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση 
των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους, 
απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Δ) την υπ’ αριθ. 470/2010 απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία :… πριν από την 
ανάκληση της αδείας λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η Διοίκηση δεν 
υποχρεούται να αναμείνει την εξάντληση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στη 
νομοθεσία περί αυθαιρέτων η ακύρωση δε για τυπικό λόγο της – απορριπτικής της ένστασης κατά της 
έκθεσης αυτοψίας - απόφασης δεν κλονίζει την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος, η οποία στηρίζεται νομίμως στην έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών..” 

Ε) Την προφορική Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου όπως αυτή διατυπώθηκε παραπάνω, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
  Την  ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Γιορδαμνή Μαρίας 

στον οικισμό Αγ. Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς λόγω ελλείψεως φακέλου πυροπροστασίας αφ’ ενός και 
αφετέρου λόγω αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης 
κατασκευής και υπολογισμού προστίμων. (Ο κ. Σταυρής αποχώρησε και δεν έλαβε μέρος στον 
καταρτισμό και λήψη της παρούσας) 

 
Αρ. αποφ. 127/20-07-2016                                         ΑΔΑ: 73ΓΠΩ1Ρ-ΦΙΥ  

  
Περίληψη 
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Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της Σαρίκα Σταματίας στην Τ.Κ. Διμυλιάς. (‘Εγγραφα ΑΠ 10/13153/2016 
και 10/45013/2016  της Δημ. Ενότητας Καμείρου) 

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

μελών τα παρακάτω έγγραφα της Δημ, Ενότητας Καμείρου: 
          
Α) Έγγραφο ΑΠ 10/13153/2016 με το οποίο διαβιβάζεται στην  Επιτροπή το υπ’ αριθ. 234 

Φ.701.4/21-1-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου σύμφωνα με το οποίο, μετά από 
έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα της κ. Σαρίκα Σταματίας δεν διαθέτει 
φάκελο πυροπροστασίας. 

Β) Έγγραφο ΑΠ 10/45013/2016 με το οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η υπ’ αριθ, 10/2016 
έκθεση αυτοψίας και υπολογισμός προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές στο κατάστημα. 

 
Για το λόγο αυτό η ανωτέρω προσκόμισε: 
1) Αίτηση ΑΠ 3213 Φ. 701.24/21-6-20165 αίτηση προς την Π.Υ.Ρ. με την οποία ζητεί την 

έγκριση της υποβαλλόμενης μελέτης πυροπροστασίας. 
2) τις υπ’ αριθ. 3220200 και δύο (2) δηλώσεις ένταξης του Ν. 4178/2013  με αριθ. 3249128  
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Για τα αυθαίρετα κ. Πρόεδρε υπάρχει 

διαδικασία έχει ενταχθεί στο Νόμο και έχει κατατεθεί το αίτημα για πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Να 
αναβληθεί για την συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Την  αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της κ. Σαρίκα Σταματίας στον οικισμό Αγ. Ελεούσα της Τ.Κ. Διμυλιάς για την 
συνεδρίαση του μηνός Σεπτεμβρίου λόγω του ότι υπέβαλε αίτημα για έγκριση της μελέτης 
πυροπροστασίας και ένταξης  στη διαδικασία  του Ν. 4178/2013 (Ο κ. Σταυρής αποχώρησε και δεν 
έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας). 

 
Αρ. αποφ. 128/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΗΡΛΩ1Ρ-ΝΝΟ  

 
Περίληψη 

 
Αναφορά- Καταγγελία για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης.  
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών το ΑΠ 7/46700/9-6-2016 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας που έχει ως κατωτέρω: 
       
Θέμα : Αναφορά - καταγγελία της Γεωργίας Μαριά  
Σχετικό : 1)Το από 18/11/15 υπ’ αριθμόν 7/108131 εισερχόμενο έγγραφο 
             2)Το από 6/6/16 υπ’ αριθμόν 7/44940 εισερχόμενο έγγραφο 

Σχετικά με το θέμα και μετά από καταγγελία της κας Μαριά Γεργίας που αφορά το εστιατόριο 
Αρτέμιδα που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ψίνθου Αρχίπολης σας γνωρίζω τα εξής : 

• Το κατάστημα λειτουργεί με την υπ ‘αριθμόν 16/198 από τις 5 Ιουνίου 1992 άδεια λειτουργίας 
που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αρχαγγέλου και βρίσκεται επί της Επαρχιακής οδού Ψίνθου Αρχίπολης.  

• Η οδός Ψίνθου Αρχίπολης είναι χαρακτηρισμένη ως επαρχικό δύκτιο με το Β.Δ. της 6-2-56 
(ΦΕΚ 47 Α/8-2-56) «Περί Καθορισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους κατά τις 
διατάξεις του Νόμου 3155/55» 
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• Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν ΔΤΕ 4723 από 1/9/15 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν διαθέτει εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή σύνδεση. 

• Σύμφωνα με το Β.Δ. 465/1970 αρ. 32 που αφορά Εθνικές και Επαρχιακές οδούς όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2006 : 

1.∆ιά την λειτουργίαν των εγκαταστάσεων πλην των εξ άλλων διατάξεων προβλεποµένων 
εγκρίσεων αρµοδίων Υπηρεσιών, απαιτείται και βεβαίωσις της εχούσης την αρµοδιότητα διά την οδόν 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ηµ. Εργων ότι αι εργασίαι κυκλοφοριακής συνδέσεως 
εξετελέσθησαν πλήρως και συµφώνως τοις εγκεκριµένοις σχεδίοις.  

2. Οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες κατά περίπτωση για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας 
της εγκατάστασης, δεν θα χορηγούν την άδεια χωρίς να προσκοµιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 1 
του παρόντος. 

Ενώ σύμφωνα με το Β.Δ. 465/1970 άρθρο 24 : 
1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν 

έχουν χρήση αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α. Κατηγορία Β. Για 
εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις 
εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο 
περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια. 
2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά 
συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές 
ανάλογες εγκαταστάσεις. 

Με το έγγραφο του 2) σχετικού η κα Καρανικόλα Μαρία κατέθεσε τις απόψεις της επί της 
καταγγελίας με σχετικά έγγραφα τα οποία σας επισυνάπτω.  

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας . 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο παριστάμενος υπάλληλος της Δημ. Ενότητας Καλλιθέας κ. Γ. 

Γιαννόπουλος ο οποίος ανέπτυξε προφορικά όσα αναγράφονται στο παραπάνω έγγραφο και μεταξύ 
άλλων είπε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση απαιτείται βεβαίωση από τον κύριο της οδού ότι πληροί 
τις προϋποθέσεις. Και αυτή την βεβαίωση τη δίνει η Περιφέρεια. Επειδή το δίκτυο είναι επαρχιακό. 

 
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ (Πληρεξούσια δικηγόρος): Έχουμε καταθέσει στην Περιφέρεια  

μελέτη, και να επισημάνω ότι η άδεια λειτουργίας του καταστήματος είναι από το 1992. Μάλιστα και 
στην ίδια την άδεια λειτουργίας αναφέρεται ότι αυτό είναι σε επαρχιακή οδό. Δεν ζητήθηκε ποτέ και 
ούτε ετέθη ποτέ θέμα κόμβου, μάλιστα και σε αίτημα της ιδιοκτήτριας για την τοποθέτηση καθρέπτη η 
Περιφέρεια δεν μας απάντησε καν, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε θέμα. Εν πάση περιπτώσει εμείς 
συμμορφούμενοι, έχουμε προβεί στις δέουσες ενέργειες. Ειδικά για περιπτώσεις για ατομικές 
διοικητικές πράξεις οι οποίες ζητείται η ανάκληση τους μετά την παρέλευση της πενταετίας -και εδώ 
μιλάμε για 26 χρόνια πλέον ότι ζητείται η ανάκληση αυτής της διοικητικής πράξης, γνωρίζετε ότι με τον 
Α.Ν. 261/68 ,μετά την παρέλευση της πενταετίας ανακαλούνται μόνο εάν αποδειχθεί τεκμηριωμένα ότι 
ο διοικούμενος προσπάθησε να εξαπατήσει την διοίκηση, και από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεση 
σας δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ή αν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 

 
ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος καταγγέλλουσας): Η συγκεκριμένη 

άδεια εκδόθηκε το 1992. Πράγματι τότε από το Α.Τ. Αρχαγγέλου δυστυχώς δεν ζητήθηκε η άδεια 
Όμως υπάρχει ο Νόμος και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα. Το άρθρο 32 του Ν 465/70 μιλάει για 
εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται και βεβαίωση από την Αρχή τη συγκεκριμένη δηλ. την 
Περιφέρεια σήμερα περί του ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής συνδέσεως εξετελέσθησαν πλήρως και δεν 
πρέπει να χορηγηθεί η άδεια αν δεν προσκομιστεί η βεβαίωση της παραγράφου 1. Οι εγκαταστάσεις 
για τις οποίες απαιτείται βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης είναι εκείνες που οι χρήση τους αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση των κινουμένων στις οδούς, ξενοδοχεία εστιατόρια κλπ. Σε ότι αφορά το χρόνο της 
παρελεύσεως από το 1992 μέχρι και σήμερα, πράγματι η εταιρεία αυτή λειτουργεί μέχρι σήμερα 
παρανόμως. Το κρίσιμο ερώτημα είναι μπορεί να ανακληθεί η άδεια; Ναι μεν λέει αυτό που λέει η 
συνάδελφος είναι σωστό, αλλά δεν το λέει ολοκληρωμένο. Η ανάκληση οποιασδήποτε διοικητικής 
πράξεως μπορεί να γίνει οποτεδήποτε εφ όσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το ΒΔ που αφορά την σύνδεση αυτών των ειδών επιχειρήσεων προς τους 
επαρχιακές οδούς έγινε για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον ασφάλειας των πολιτών και των 
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προσκομιζομένων ατόμων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Επισημαίνω στην Επιτροπή σας ότι λόγω 
ελλείψεως του κόμβου έχουν συντελεστεί δεκάδες ατυχήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι  
εξαιρετικά επικίνδυνο το μέρος, δεν διαθέτει σύνδεση και είναι πολύ πιθανόν να συμβούν και στο 
μέλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι  μείζον ζήτημα, επειδή έχετε και μια θέση ευθύνης αν αφήσετε μια 
κατάσταση την οποία γνωρίζετε ότι είναι επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια αν συνεχίσει να υπάρχει 
και δεύτερον υποβολή αιτήσεων προς δημιουργία κόμβου αίρει αυτομάτως το νόμιμο της λειτουργίας; 
Η άποψη  μου ως πολίτη και ως νομικού είναι η εξής: θα πρέπει να ανακαλέσετε την άδεια εφόσον 
διαπιστώνετε παράνομη λειτουργία, διότι πρέπει να προφυλάξετε το δημόσιο συμφέρον διότι θα έχετε 
ευθύνη αν αύριο συμβούνε ατυχήματα στην περιοχή χωρίς να έχει ανακληθεί η άδεια  

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (Μέλος): Το δίκτυο αυτό που έχει να κάνει με Ψίνθο –Αρχίπολη 
συγκαταλέγεται στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο που πράγματι έπρεπε να υπάρχει κυκλοφοριακή 
σύνδεση αλλά βλέπουμε εδώ ότι το 1992 εκδίδεται μια άδεια λειτουργίας για την οποία δεν ζητήθηκε η 
κυκλοφοριακή σύνδεση, γι αυτό και η ιδιοκτήτρια δεν προχώρησε στην κυκλοφοριακή σύνδεση και 
ρωτώ η άδεια οικοδομής που βγήκε τότε ήταν για καταστήματα από μιας αρχής έπρεπε να ζητηθεί 
τότε η σύνδεση Άρα νόμιμα λειτουργούσε το κατάστημα και λειτουργεί νόμιμα μέχρι σήμερα γιατί αν 
δεν υπήρχε η καταγγελία δεν θα γινόταν τίποτα. Για το αν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν 
ατυχήματα, πρέπει να γνωρίζετε ότι επί επαρχιακού δικτύου και οι κατοικίες πρέπει να έχουνε κανονικά 
είσοδο και έξοδο. Η δικιά σας η πελάτισσα έχει στην κατοικία της είσοδο έξοδο;     

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εφ’ όσον έχει κατατεθεί αίτημα για 

σύνδεση εγώ θα ήθελα να δώσω το δικαίωμα στον διοικούμενο, αν οι διαδικασίες είναι σύντομες στην 
συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου να προσκομίσει την άδεια. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Ως επιτροπή έχουμε κληθεί να εξετάσουμε ένα θέμα 

χωρίς να έχουμε το υπόβαθρο που απαιτείται. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε σε πρώτη φάση εάν μπορούμε 
να ανακαλέσουμε μια άδεια η οποία έχει εκδοθεί πριν από τόσα χρόνια νόμιμα διότι θα πρέπει να 
ξέρουμε αν αυτό που επικαλείται ο συνήγορος της καταγγέλλουσας είναι δημόσιο συμφέρον. Εμείς 
στην παρούσα φάση, επειδή δεν θεωρούμε ότι είναι χρηστή διοίκηση το να κλείνουμε ένα κατάστημα 
που λειτουργεί επί τόσα χρόνια και υπάρχει δυνητικά η δυνατότητα να υπάρχει αυτό που αιτείσθε, 
κάνουμε αυτό που μας λέει ο Νομικός μας σύμβουλος για να δούμε τι θα κάνει η διοικουμένη. 

 
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,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
  Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης για το λόγο ότι έχει 
καταθέσει αίτημα για κυκλοφοριακή σύνδεση. (Ο κ. Σταυρής και η κ. Ατσίδη αποχώρησαν και 
δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας) 

 
Αρ. αποφ. 129/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΒ00Ω1Ρ-9ΧΛ 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 161/2016 του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με 

θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Νέας Αγοράς». 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 

μελών την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Νέας Αγοράς», που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ 2: «Έγκριση μελέτης για την αναβάθμιση της Νέας Αγοράς» 
 

 Ο Πρόεδρος Μιλτιάδης Παγκάς δίνει τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνημείων Γεώργιο Κακούλη ο οποίος περιγράφει το σχέδιο της μελέτης για την αναβάθμιση της Νέας 
Αγοράς, η οποία έχει ως εξής: 
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ 
Η προστασία και ανάδειξη ενός μνημείου όπως η Νέα Αγορά της Ρόδου αποτελεί πρόκληση όχι 

μόνο για το Δήμο Ρόδου και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και όλους όσους δραστηριοποιούνται 
μέσα στα όρια της. Άλλωστε είναι γεγονός ότι για η σημερινή κατάσταση της Νέας Αγοράς δεν 
περιποιεί τιμή ούτε για το Δήμο Ρόδου ως ιδιοκτήτη, ούτε για το Υπουργείο Πολιτισμού ως φορέας 
ελέγχου αλλά ούτε και για τους μισθωτές ως καθημερινούς διαχειριστές του χώρου, οι οποίοι 
επωμίζονται και τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο της κατάστασης που επικρατεί. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια διαδικασία σύγκρουσής αλλά και εξάρτησης 
από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, άλλες ζητώντας το αυτονόητο και άλλες προσπαθώντας να 
εκβιάσουν την «διατήρηση» των παρανομιών τους, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Αν στα παραπάνω προστεθούν οι υπεράριθμες κακόγουστες επιγραφές, η γειτνίαση εμπορικών 
καταστημάτων με επιχειρήσεις εστίασης, η άγρα πελατών, και η υπερβολική κατάληψη κοινόχρηστων 
χώρων, γίνεται κατανοητό ότι βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής και μιζέριας, που 
οδηγεί αναπόφευκτα στην απαξίωση και τη χρεοκοπία. Για το λόγο αυτό η επιβολή κανόνων προς το 
κοινό συμφέρον γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.  

Εν μέσω δύσκολων οικονομικών συγκυριών, η ανάγκη έμφασης στην ποιότητα και την 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ροδιακής Αγοράς, σε σχέση με άλλους αντίστοιχους 
προορισμούς αποτελεί μονόδρομο. Η κοσμοπολίτικη Ρόδος της δεκαετίας του 1960 πέτυχε την 
αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο, συνδυάζοντας το ήλιο και τη θάλασσα με τη μοναδική σε ποικιλία 
και ποιότητα αρχιτεκτονική κληρονομιά, τις κατάλληλες υποδομές και την έμφαση στην τοπική 
παράδοση. Η υποβάθμιση ενός και μόνο από αυτά χαρακτηριστικά μπορεί να αποβεί καθοριστική σε 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θεωρούμε  ότι η κατάρτιση και η εφαρμογή του νέου 
κανονισμού για την αναβάθμιση της Νέας Αγοράς θα επιτύχει την: 

� Ενδυνάμωση της επισκεψιμότητας αλλά και της παραμονής του τουρίστα στο χώρο της,  
� Αύξηση των ντόπιων επισκεπτών και πελατών, είτε για εμπόριο είτε για αναψυχή, με 

αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των καταστημάτων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 
� Αύξηση των εσόδων των επιχειρηματιών και τόνωση της τοπικής παραγωγής και των 

παραδοσιακών επαγγελμάτων. 
� Βελτίωση των σχέσεων των μισθωτών μεταξύ τους με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικά 

καλύτερων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. 
� Την ανάδειξη του μνημείου κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και την πολλαπλή 

προβολή του από το Δήμο και τους ιδιώτες. 
� Την αποκατάσταση του ρόλου του κτηριακού συγκροτήματος της Νέας Αγοράς ως σημείο 

αναφοράς. 
Επίσης, με την κατασκευή της πολυτελούς μαρίνας στο Μαντράκι, η νέα Αγορά μπορεί πλέον 

να απευθύνεται και σε υψηλότερου επιπέδου αγοραστικό κοινό, έχοντας πλέον ως άμεσους 
ανταγωνιστές τα υπόλοιπα μεσογειακά λιμάνια και μόνο.  

 Προκειμένου οι προσπάθεια να ευοδωθεί, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η καθολική 
συμμόρφωση στους περιορισμούς που τίθενται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αναδεικνύει την πόλη ως 
μνημείο και αποβαίνει προς όφελος των επιχειρήσεων. Βεβαίως η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Η 
ανάγκη για συνολική συντήρηση και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων της Νέας Αγοράς είναι 
συνεχής και επιτακτική. Εργαζόμαστε ώστε σύντομα να δώσουμε συνολική λύση στο πρόβλημα.  

Ως αρχιτέκτονες θεωρούμε ότι τα κτίσματα εσωτερικά του συγκροτήματος, με τη μορφή που 
έχουν σήμερα, υποβαθμίζουν σημαντικά το μνημείο και τον υπαίθριο χώρο του. Προκειμένου το 
μνημείο να αποκατασταθεί θεωρούμε επιβεβλημένη την έστω και σταδιακή κατεδάφιση τους. Η 
απελευθέρωση από κτίσματα και ο επανασχεδιασμός του εσωτερικού περιβόλου, υπό το πρίσμα του 
συνδυασμού της εμπορίας και της αναψυχής με τον πολιτισμό και την παράδοση, είναι μονόδρομος 
αν θέλουμε να επανακτήσει η Νέα Αγορά την αίγλη που της αναλογεί. Ένας αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός ιδεών θα μπορούσε να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. 

 Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη τη δημιουργική συνεργασία με τους επιχειρηματίες και μισθωτές 
της Νέας Αγοράς, με μοναδικό κριτήριο το ενδιαφέρον για την εμφάνιση της, ώστε να επιτύχουμε αυτό 
που και οι ίδιοι επιθυμούν, την αναβάθμιση της. Προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της καθόλη τη 
διάρκεια του χρόνου και του εικοσιτετραώρου είναι ο σεβασμός των άλλων επιχειρήσεων από τους 
ίδιους τους μισθωτές, τόσο στην ένταση της μουσικής όσο και σε όλες τις υπόλοιπες οχλήσεις, την 
καθαριότητα, την άγρα πελατών, το σεβασμό του κοινόχρηστου χώρου κλπ. Στόχος και ζητούμενο 
είναι το αυτονόητο, δηλαδή η δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας σε συνδυασμό με το κοινό κέρδος 
και όχι η επιβολή ποινών και κυρώσεων. 

 
2. ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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Προστασία και ανάδειξη του μνημείου 
Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
Έμφαση στη λεπτομέρεια και την αισθητική 
Καθορισμός ορίων 
Σεβασμός στο δημόσιο χώρο 
Πολυλειτουργικές δράσεις υψηλού επιπέδου που να συνδυάζουν εμπορικές δραστηριότητες, 

αναψυχή και πολιτισμό. 
 
3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

«Ο Ιταλός Κυβερνήτης Mario Lago φθάνει στη Ρόδο το 1923 και αρχίζει να εφαρμόζει 
εκτεταμένα προγράμματα ανοικοδόμησης βασισμένα στα πρότυπα που επικρατούν τον ίδιο καιρό 
στην Ιταλία. Για την επίτευξη των σχεδίων του ο Lago κάλεσε στο νησί τον Florestano Di Fausto, Ιταλό 
αρχιτέκτονα από την Ρώμη. Ο Di Fausto έκανε τα πρώτα σχέδια για την Νέα Αγορά και Ιχθυαγορά το 
1924 στη Ρώμη. Το έργο ξεκίνησε το 1925 και ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο». 

Σύμφωνα με το Βασίλη Κολώνα το κτηριακό συγκρότημα της Νέας Αγοράς αποτελεί εξέλιξη του 
παραδοσιακού τύπου αγορών της Ανατολής με εμφανείς επιρροές από το αρχέτυπο του τζαμιού του 
Καϊρουάν

1
. «Η Νέα  Αγορά  της Ρόδου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε μεταγενέστερες μελέτες, 

όπως η αγορές της Ασμάρα στην Ερυθραία και του Βarce στη Λιβύη.  
»Το κτίριο έχει οκταγωνική κάτοψη και αποτελείτο από ισόγεια καταστήματα, εκτός  της 

ανατολικής πλευράς του όπου εκτείνεται σε όροφο. Το συγκρότημα περιλάμβανε και το εξαγωνικό 
κτίσμα της Ιχθυαγοράς. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από εκλεκτισμό με ανατολίτικα στοιχεία. Οι όψεις 
φιλοξενούν περιμετρικό στέγαστρο πάνω σε περίτεχνες κολώνες εσωτερικά και εξωτερικά ενώ 
υπάρχουν τρεις πύλες εισόδου εκτός της κυρίας πύλης. Η κύρια όψη έχει μνημειακό χαρακτήρα με 
στενόμακρους πυλώνες, γοτθικό(οξυκόρυφο) τόξο και τρούλο ενώ οι τρεις δευτερεύουσες πύλες 
εντάσσουν γοτθικό τόξο σε ορθογώνιο περίγραμμα με τρία παράθυρα πάνω από το άνοιγμα. Τα 
στοιχεία αυτά, στις 3 πύλες, καταργήθηκαν επί Δημαρχίας Πετρίδη όταν στο κτίριο προστέθηκε 
όροφος για τη στέγαση γραφείων. 

»Το απολυταρχικό καθεστώς των Ιταλών πίστευε ότι είναι ο μοναδικός εκσυγχρονιστικός 
φορέας στα Δωδεκάνησα και συνεχιστής της αρχιτεκτονικής της ιπποτοκρατίας και στην προσπάθεια 
του να το αποδείξει δημιούργησε ένα ιδιαίτερο στυλ. Ο Florestano Di Fausto, ως εκφραστής αυτής της 
αντίληψης, στα πρώιμα έργα του φαίνεται να αναπαράγει μια αρχιτεκτονική αναβίωσης ιστορικών στυλ 
όπως είναι η Αναγέννηση και ο Μανιερισμός, ενώ στη συνέχεια θα στραφεί σε μια παράδοση που 
στηριζόταν στην ιδεολογικά ακίνδυνη «οθωμανική» αρχιτεκτονική, βαλκανική, μεσογειακή ή της 
Ανατολίας. Εν τέλει ένας νέος εκλεκτισμός, με έντονα τα στοιχεία του εξωτισμού, θα προσφέρει το 
κατάλληλο σκηνικό για την ανερχόμενη τουριστικά Ρόδο και την εικόνα που συστηματικά προωθούσε 
η ιταλική εξωτερική πολιτική»

2
. 

Κατά τη διάρκεια της δημαρχείας Μιχαήλ Πετρίδη (1955-1966) κατασκευάστηκαν στο εσωτερικό 
της Νέας Αγοράς, ο όροφος και στο υπόλοιπο τμήμα της, καθώς και τρεις νέες πτέρυγες με φέροντα 
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από τούβλο, προς αντικατάσταση των 
ξύλινων παραπηγμάτων που χρησίμευαν ως πωλητήρια τροφίμων, ειδών μαναβικής κλπ. 

Την δεκαετία του ‘60 η Νέα Αγορά αποτελούσε την κεντρική αγορά της Ρόδου όπου τόσο οι 
κάτοικοι της πόλης όσο και των χωριών προμηθεύονταν εκλεκτά  τοπικά και άλλα προϊόντα. 
Παράλληλα αποτελούσε τόπο έλξης για τους επισκέπτες του νησιού αφού είχε αρκετά εμπορικά 
καταστήματα. 

Στο ισόγειο στεγάζονταν πλήθος καταστημάτων τροφίμων όπως υχθειοπωλεία, κρεοπωλεία, 
παντοπωλεία, οπωροπωλεία, πρατήρια άρτου, ταχυφαγεία, κάβες, καταστήματα ξηρών καρπών κ.α. 
Στην Νέα Αγορά στεγάζονταν επίσης εμπορικές επιχειρήσεις όπως χρυσοχοεία, δισκοπωλεία, 
βιβλιοπωλεία, τουριστικά, φαρμακεία, υαλοπωλεία, υφασματάδικα, καταστήματα ειδών ψαρικής, 
περίπτερα κ.λ.π. Τέλος υπήρχαν διάφορα καταστήματα εξυπηρετήσεων και αναψυχής όπως 
παραδοσιακά καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών, τουριστικά γραφεία 
κ.α. Στον όροφο υπήρχαν γραφεία, ραφεία, τυπογραφεία, εκπαιδευτήρια, καθώς και τα γραφεία των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης (εφημερίδες). 

Σήμερα από το κτηριακό συγκρότημα της νέας αγοράς παρέμειναν τα εμπορικά καταστήματα 
καθώς και τα καταστήματα εξυπηρετήσεων και αναψυχής, ενώ στη θέση των καταστημάτων τροφίμων 
που απομακρύνθηκαν εγκαταστάθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής με εμφανή ακόμη και 
στον επισκέπτη προβλήματα όπως, ανάμειξη ασυμβίβαστων μεταξύ τους χρήσεων, όχληση, αισθητική 
υποβάθμιση, αλλοίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, παροχή χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, 
συσσώρευση απορριμμάτων κ.α.  

                                                      
1
 Κολώνας, Βασίλης Σ., Ιταλική Αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα 1912-1943, Εκδόσεις ΟΛΚΟΣ, 

Αθήνα 2002) 
2
 Έρευνα – Συγγραφή: Ευαγγελινίδης Στάθης 
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4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 

Η Νέα Αγορά στο Μανδράκι της Ρόδου, ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου χαρακτηρίσθηκε ως έργο 
τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία με την υπ’ αριθμόν ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1298/20685/14-5-
1985 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 340/τβ/31-5-85. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο διατηρητέων κτιρίων της πολεοδομικής ενότητας 
(γειτονιάς) Νεοχωρίου της πόλης Ρόδου, επαρχίας Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, όπως εμπεριέχεται 
στην ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/80837/5125/2-12-1986 - ΦΕΚ 40/Δ/30-1-1987. 

 Τέλος το κτίριο εμπίπτει στον χαρακτηρισμό ολόκληρης της παραλίας Μαντρακίου ως 
ιστορικού τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σύμφωνα με την υπ΄αριθμον 
ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/124/2539/8-2-1983 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 162/Β/7-4-1983). Σύμφωνα μ’ αυτή 
όλα τα κτίρια στην περιοχή αυτή παρουσιάζουν αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία τόσο στις όψεις όσο 
και στους εσωτερικούς χώρους. 

 
5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το κτίριο και ο περιβάλλοντας χώρος της Νέας Αγοράς διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Περί Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Με 
βάση αυτόν, οποιαδήποτε εργασία ή αλλαγή χρήσης θα πρέπει να έχει την έγκριση του Υπουργείου 
Πολιτισμού.  

Ο παρόν Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική 
διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. 

Στις διατάξεις του Κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις : 
� Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών 

διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». 
� Του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 

τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων 
τινών συναφών διατάξεων» 

� Του αρθρ. 79 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις σχετικές διατάξεις του 
ως άνω ιδίου Νόμου, «περί κανονιστικών αποφάσεων» 

� Του Ν. 1043/1980, αρθρ. 12, παρ. 4  
� Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163

Α
), αρθρ. 63, περ.2β’ 

� Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α΄/1984) 
� Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/1989) 
� Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/Α΄/1990) 
� Του Ν. 2218/1994 
� Του Ν. 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α΄/2004) 
� Του Π.Δ/τος 6/21-8-1998 (ΦΕΚ 195

Α
/1998) 

� Του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296
Α
), αρθρ. 12, παρ. 4 

� Του Ν. 1491/1984, (ΦΕΚ 173 Α), «μέτρα για υπαίθρια διαφήμιση και άλλες διατάξεις» 
� Του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» 
� Των Ν. 1337/1983, & Ν. 1512/1985 
� Του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» 
� Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας 

για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ» 
� Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) 
� Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/Β΄/13-10-2001) 
� Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/2000 
� Του Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.» άρθρα 34,47 & 48. 
� Του Ν. 2946/2001 
� Του Ποινικού κώδικα άρθρο 292 παρ. 1 & άρθρο 458.  
 
Σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης Καταστημάτων 

Υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), και με βάση τα πορίσματα – συμπεράσματα έκθεσης ελέγχου του 
Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΔΑ, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Οι σχετικές αποφάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για την αδειοδότηση των ΚΥΕ 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 10 και της παρ. 12 του άρθρου 73 του Ν. 3028/2002, της παρ. 9γ του 
άρθρου 7 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/24-12-1971) και της παρ. 31 του άρθρου 10 του Ν. 
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3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003 και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα εφόσον αφορούν σε 
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους. 

2. Σε περίπτωση επανυποβολής αιτήσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΥΕ στο 
ίδιο ακίνητο, ίδιας ή παρόμοιας με αυτήν προηγούμενης αίτησης (π.χ. από αναψυκτήριο σε 
ζαχαροπλαστείο), θα ακολουθείται η ίδια διοικητική διαδικασία, ενώ, τόσο στην εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ όσο και στην απόφαση που θα εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συμβουλίου, θα αναφέρονται όλες οι παλαιότερες εισηγήσεις και αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή 
χρήσης στο ίδιο ακίνητο, με τις οποίες δεν θα έρχεται σε αντίθεση οποιαδήποτε νεότερη απόφαση 
εκδοθεί, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι αντικειμενικοί λόγοι που ελήφθησαν παλαιότερα υπ’ όψη για 
τη χορήγηση της αρχικής άδειας. 

3. Στην έκδοση αποφάσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσίων του ΥΠΠΟ θα 
τίθεται υποχρεωτικά ο όρος ανάκλησης της άδειας, σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγής 
της επιτρεπόμενης από την άδεια χρήσης ή ενεργειών και δραστηριοτήτων που δύναται να επιφέρουν 
άμεση ή έμμεση βλάβη σε μνημείο ή ιστορικό τόπο. 

4. Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων θα επανεξετάζουν και θα ανακαλούν όσες εγκρίσεις έχουν 
χορηγήσει στα ΚΥΕ με αιτιολογημένη απόφαση τους, όταν διαπιστώνεται παράβαση των τεθέντων 
όρων λειτουργίας κατά την αρχαιολογική νομοθεσία, θεωρουμένων όλων αυτών ως μη νομίμως 
γενομένων. Η ανάκληση αυτή χωρεί ανεξάρτητα από την ισχύ της πολεοδομικής ή άλλης άδειας. 
Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 1317/76, 1495/80, Νομ. Συμβ. ΥΠΠΕ 85/84, 594/83, 
3582/78, ΕΕΝ 47.109 και ΝΣΚ 13/75) δημιουργείται η υποχρέωση στην Πολεοδομία και το Δήμο να 
ανακαλέσουν την χορηγηθείσα από την πλευρά τους άδεια. 

5. Η ανάκληση χορηγηθήσης από το ΥΠΠΟ αδείας δύναται να εφαρμοσθεί ανεξαρτήτως: 
(α) του χρόνου, ο οποίος παρήλθε από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας και (β) της υφιστάμενης 
τυχόν πραγματικής κατάστασης (αποπεράτωση αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών ή παράβαση 
όρων βασικής άδειας) θεωρούμενης ως μη νομίμως γενομένης. Η ανάκληση θα αιτιολογείται δεόντως, 
με αναφορά όλων εκείνων των λόγων, που οδήγησαν στη μεταβολή της αρχικής εκτίμησης, τόσο στη 
σχετική εισήγηση των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, όσο και στην ακόλουθη γνωμοδότηση των 
Συμβουλίων του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του Ν. 3028/2002 (βλ. ΣτΕ 
1317/76). 

6. Το Υπουργείο Πολιτισμού δύναται να διατάξει τη διακοπή λειτουργίας των ΚΥΕ 
εφόσον διαπιστωθεί, έστω και εκ των υστέρων, ότι αυτή προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει άμεση ή 
έμμεση βλάβη σε μνημείο, αρχαιολογικό χώρο ή ιστορικό τόπο, ή ότι παραβιάσθηκε όρος, που τέθηκε 
από την αρχαιολογική υπηρεσία κατά τη χορήγηση της άδειας (βλ. ΣτΕ 1495/80, Νομ. Συμβ. ΥΠΠΕ 
85/84, 594/83, ΝΣΚ 13/75). 

 
6. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 

Προκειμένου ο οδηγός να είναι εύχρηστος και να υπάρχει σαφής περιγραφή, ορίστηκαν κωδικοί 
που συνοδεύουν κάθε πτέρυγα, κάθε όροφο και κάθε μονάδα χωριστά. Ο κωδικός αποτελείται από 
τρια συνθετικά ως εξής: 

ΑΑ/ΒΒ/ΓΓ 
� Όπου ΑΑ, ο όροφος και η θέση που βρίσκεται η μονάδα και συγκεκριμένα (ΙΣ) για το ισόγειο, 

(ΟΡ) για τον όροφο και (ΕΣ) για τις εσωτερικές πτέρυγες. 
� Όπου ΒΒ, ο προσανατολισμός της πτέρυγας και 
� Όπου ΓΓ, ο αύξων αριθμός του χώρου. 
Ακολουθούν κατόψεις του ισογείου και του ορόφου όπου φαίνονται όλα τα παραπάνω. 
 
7. ΟΡΙΣΜΟΙ 
1. Κοινόχρηστος είναι ο χώρος που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη 

του προορίζεται για κοινή χρήση και η κυριότητα του ανήκει στο Δήμο Ρόδου. Τα κοινόχρηστα 
αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε 
κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν, με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του 
νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα, εφ’ όσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η 
κοινή χρήση». 

2. Χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού 
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου ή 
παροχής. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους 
που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 
1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων. 

3. Άδειες Χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες 
υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας καθώς και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα, η χορήγηση άδειας χρήσης 
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κοινόχρηστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών. Εκτός του Δήμου Ρόδου, καμία άλλη αρχή ή νομικό 
πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που 
ανήκουν στο Δήμο Ρόδου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτόν για εκμετάλλευση. 

4. Ανάκληση άδειας είναι διοικητική πράξη κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας 
άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία 
αδικήματος αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθμίσεις του νόμου και του παρόντος 
Κανονισμού. 

5. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δήμου. Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του κοινόχρηστου 
χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης 
και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας. 

 
8. ΧΡΗΣΕΙΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στόχος του παρόντα κανονισμού αλλά και των ελέγχων της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΑ) 
εδώ και χρόνια είναι η αναβάθμιση της Νέας Αγοράς σε κεντρικό σημείο υψηλής ποιότητας εμπορίου 
και αναψυχής. Σήμερα, στη Νέα Αγορά, δεν υπάρχει πρόνοια για την χωροθέτηση χρήσεων, με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακόλουθα προβλήματα: 

� Γειτνίαση χρυσοχοΐων ή άλλων εμπορικών καταστημάτων με εστιατόρια (που διαθέτουν 
μεγάλο κοινόχρηστο χώρο) με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η λειτουργία τους. 

� Εμπορικά καταστήματα βρίσκονται εγκλωβισμένα μεταξύ  κοινόχρηστων χώρων, 
εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η προσέλκυση 
πελατών. 

� Τα περισσότερα από τα κλιμακοστάσια ανόδου στον όροφο χρησιμοποιούνται και μάλιστα 
ορισμένα φιλοξενούν χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και την ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου. 

� Εξαιτίας της ανεξέλεγκτης έκθεσης εμπορευμάτων, τοποθέτησης βάθρων και τεντών αλλά και 
της αποθήκευσης αντικειμένων στον υπαίθριο χώρο, είναι σχεδόν αδύνατη η επιβίωση των 
καταστημάτων που δραστηριοποιούνται πίσω από τις εσωτερικές πτέρυγες ΕΣ/Δ, ΕΣ/ΝΑ και ΕΣ/ΒΑ. 

 
Οι χρήσεις που επιτρέπονται σε κάθε σημείο του συγκροτήματος της Νέας Αγοράς θα πρέπει 

να είναι ξεκάθαρες και να διέπονται από συγκεκριμένα κριτήρια, γνωστά σε όλους όσους θέλουν να 
δραστηριοποιηθούν στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο πολυλειτουργικός χαρακτήρας με 
δράσεις υψηλού επιπέδου που να συνδυάζουν εμπορικές δραστηριότητες, αναψυχή και πολιτισμό και 
η σύμπνοια των επιχειρηματιών. Έτσι τα κριτήρια καθορίζονται από τα ακόλουθα: 

1. Δυνατότητα άνετης και ανεμπόδιστης πρόσβασης σε όλα τα καταστήματα, χωρίς να 
δημιουργούνται στενωποί, τεθλασμένες πορείες ή να παρεμποδίζεται ο επισκέπτης από την άγρα 
πελατών. 

2. Μέγιστος διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 
σύμφωνα με συγκεκριμένο πλάνο και χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων. Ο μισθωτής είναι ενήμερος 
εξαρχής για τις δυνατότητες που προσφέρει το κάθε μίσθωμα. 

3. Χωροθέτηση χρήσεων ώστε να παρεμποδίζεται η γειτνίαση ασύμβατων μεταξύ τους 
λειτουργιών. 

4. Ανοικτή οπτική πρόσβαση του επισκέπτη από τις εισόδους σε όλα κατά το δυνατόν 
καταστήματα χωρίς μόνιμα εμπόδια, αυθαίρετες κατασκευές, υποβαθμισμένες γωνίες, αποθηκευτικούς 
χώρους, στοιβαγμένα αντικείμενα κλπ. 

 
Οι χρήσεις που επιτρέπονται ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 
1. Αναψυχή (περιλαμβάνονται αναψυκτήρια, παραδοσιακά ή εκσυγχρονισμένα καφενεία, 

καφέ-μπαρ). 
2. Καταστήματα στα οποία προσφέρονται γλυκίσματα και κάθε είδους παρασκευάσματα 

γάλακτος σε καθήμενους πελάτες (ζαχαροπλαστεία). 
3. Χώροι εστίασης (εστιατόρια, πιτσαρίες, ζυθοπωλεία, ουζερί, ταχυφαγεία). 
4. Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών 

(σύμφωνα με τα παραπάνω) σε καθήμενους πελάτες (bistro,  κλπ). 
5. Καταστήματα τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για 

άμεση κατανάλωση (σάντουιτς, κυλικεία), χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. 
6. Περίπτερα, 
7. Καταστήματα πώλησης τροφίμων (όπως τα παντοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια 

άρτου και ξηρών καρπών, κάβες, καταστήματα πωλήσεως ειδών τυροκομίας, delicatessen ή άλλων 
παραδοσιακών προϊόντων. 
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8. Εμπορικά (τουριστικά, δερμάτινα, ομπρέλες, χρυσοχοΐα, αθλητικά κλπ) 
9. Φαρμακεία 
10. Παροχή υπηρεσιών (κουρεία, υποδηματοποιεία, ραφεία, γραφεία κλπ). 
Πέραν των παραπάνω χρήσεων είναι επιθυμητή η ανάπτυξη μεικτών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων που να συνδυάζουν την εμπορεία, την αναψυχή, τον πολιτισμό και την παράδοση 
(π.χ. παρασκευή και πώληση παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασμό με παρουσίαση της 
διαδικασίας). Σε περίπτωση συνδυασμού χρήσεων, θα πρέπει όλες οι χρήσεις να επιτρέπονται στη 
θέση του κάθε καταστήματος, ανεξάρτητα με το ποια από αυτές είναι η κυρίαρχη. Συγκεκριμένα για τα 
ΚΥΕ υπενθυμίζεται η σχετική νομολογία σχετικά με την ανάκληση αδειών και τις αρμοδιότητες του 
ΥΠΠΑ, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, στο κεφ. «Νομικό Πλαίσιο». 

 
Απαγορεύονται ρητά: 
� Τα κέντρα διασκεδάσεως. 
� Οι υπεραγορές τροφίμων (super market). 
� Τα ψητοπωλεία, οβελιστήρια (με χρήση κάρβουνου). 
� Οποιαδήποτε χρήση κάτω από τα κλιμακοστάσια. 
� Γενικά χρήσεις μη συμβατές με το χαρακτήρα της αγοράς (γραφεία τελετών, μηχανουργεία,  

βιοτεχνικοί χώροι, sex shops κλπ) 
 
Με βάση τις παραπάνω αρχές οργάνωσης των χρήσεων απομακρύνονται όλες οι χρήσεις 

αναψυχής, εστίασης και εμπορίας νοπών τροφίμων από τα εσωτερικά κτίρια ΕΣ/ΒΑ, ΕΣ/ΝΑ και ΕΣ/Δ 
και τοποθετούνται περιμετρικά. Στα περιμετρικά καταστήματα επιτρέπεται η ανάπτυξη καταστημάτων 
εστίασης, αλλά μόνο στις πτέρυγες ΙΣ/Β και ΙΣ/Ν μπροστά στις οποίες δεν υπάρχουν κτίσματα 
εσωτερικά. Η πτέρυγα ΙΣ/Α θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως και σήμερα. Στις πτέρυγες ΙΣ/ΒΔ, ΙΣ/ΝΔ 
και ΙΣ/ΝΑ όπου βρίσκονται οι πύλες εισόδου, δεν επιτρέπονται ούτε οι χρήσεις αναψυχής ούτε οι 
χρήσεις εστίασης. Εκατέρωθεν της κεντρικής στοάς Α/Α επιτρέπεται μόνο η χρήση ως περίπτερο, 
όπως είναι και σήμερα, περιορισμένων σε αυστηρά χωρικά όρια, χωρίς την έκθεση παρελκόμενων 
ψυγείων, πανέλων και «σταντ». Τέλος, επιτρέπεται και προτείνεται η στέγαση παραδοσιακών 
επαγγελμάτων (τσαγκαράδικα, κουρεία κλπ) καθώς και οι χρήσεις που προωθούν παραδοσιακά – 
τοπικά προϊόντα. 

Επίσης, αναψυχή (αναψυκτήρια, καφενεία) προτείνονται πλέον και για τον όροφο της Νέας 
Αγοράς αλλά μόνο στην Ανατολική πτέρυγα (ΟΡ/Α). Στις υπόλοιπες πτέρυγες του ορόφου επιτρέπεται 
μόνο η παροχή υπηρεσιών (γραφείων, ραφείων κλπ). 

Στις περιπτώσεις που οι υφιστάμενες χρήσεις διαφέρουν από τις χρήσεις του κανονισμού 
δίνεται μεταβατικό διάστημα τριών χρόνων για τη συμμόρφωση με τον κανονισμό και την εύρεση 
άλλου ή αλλαγή χρήσης του μισθίου όπως περιγράφεται αναλυτικά στις μεταβατικές διατάξεις. 

Στα καταστήματα που προβλέπεται εξυπηρέτηση διερχόμενων (κυλικεία, σάντουιτς, αναψυκτικά 
κλπ), δεν προβλέπεται η διάθεση έστω και ελάχιστου ΚΧ. 

 
9. ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση ηχητικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών στους ανοιχτούς 
χώρους, ιδιωτικούς ή δημόσιους. Οι μικροφωνικές εγκαταστάσεις στους εσωτερικούς χώρους δεν 
επιτρέπεται να προκαλούν θόρυβο μεγαλύτερο των 35 Db στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο. Για την 
άδεια μουσικής επιβάλλεται εκτός των άλλων και η σύμφωνη γνώμη της ΥΜΝΤΕ του ΥΠΠΑ. 

Στο άρθρο 41 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης διευκρινίζεται ότι «δεν 
θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα που περιγράφηκαν παραπάνω και στα οποία, 
κατόπιν άδειας των αρμόδιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές 
Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.ομ.), χωρίς 
ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη 
δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο 
χορός». 

Ο Δήμος Ρόδου σε περίπτωση που καταγγελθεί ή υποπέσει στην αντίληψη του όχληση 
προκαλούμενη από οποιονδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις ενεργεί αυτεπάγγελτα και ελέγχει 
την νομιμότητα  της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος της, το είδος της όχλησης και επιβάλλει 
όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης αυτής (ΠΔ 23/02 ΦΕΚ 19/Α/7-2-02 
και Ν3463/2006 άρθρο 79). 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ή υποτροπής αποφασίζεται η άρση της άδειας λειτουργίας. 
 
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ 

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Νέα Αγορά είναι ο οπτικός 
«θόρυβος». Η εξάπλωση των επεμβάσεων των μισθωτών αλλά και του ίδιου του ιδιοκτήτη, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, τείνουν να αφανίσουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα, που είναι η μοναδική 
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αρχιτεκτονική του μνημείου. Επιγραφές, προθήκες, χρωματισμοί, τέντες, προβολείς, κλιματιστικά, 
θερμοσίφωνες, κεραίες, αγωγοί, συναγερμοί, ντουλάπια, παραβάν, ευτελή αντικείμενα και ψυγεία, 
συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά κανέναν. Επιπρόσθετα, η προχειρότητα με την οποία 
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες την εικόνα του χώρου τους είναι αποκαρδιωτική και επιτείνει 
την εικόνα της παρακμής. Σε συνθήκες υγειούς ανταγωνισμού η γενική εικόνα του εμπορικού αυτού 
κέντρου θα έπρεπε να είναι πρωτίστως μέριμνα των επιχειρηματιών και όχι του κράτους. 

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
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10.1. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 
Η επιγραφή θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική των όψεων του κτιρίου, χωρίς να 

καλύπτει ή να παραμορφώνει αρχιτεκτονικά και λειτουργικά στοιχεία του κτιρίου (όπως ανοίγματα 
θυρών παραθύρων, γείσα, φουρούσια, διακοσμητικά κλπ) και να έχουν την σύμφωνη γνώμη της 
ΔΜΠ&Μ και την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΑ (ΥΜΝΤΕ). Οι επιγραφές θα γράφονται 
στα Ελληνικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2946/2001). Επιτρέπεται επιπρόσθετη 
αναγραφή της επωνυμίας σε άλλη γλώσσα, με στοιχεία μικρότερου μεγέθους από εκείνα των 
Ελληνικών γραμμάτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται πουθενά η ανάρτηση επιγραφών στις όψεις του 
κτιρίου ψηλότερα από το επίπεδο του ισογείου και πέραν των θέσεων που περιγράφονται παρακάτω. 

Για την αποφυγή κατασκευών που λειτουργούν δυσφημιστικά για το σύνολο, συστήνεται ο 
σχεδιασμός των λογοτύπων και των επιγραφών από εξειδικευμένους επαγγελματίες και γραφίστες. 
Επίσης οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τις επιγραφές τους καθαρές και σε καλή 
κατάσταση και να τις επισκευάζουν ή να τις αντικαθιστούν άμεσα, όταν φθείρονται. 

 
ΤΥΠΟΣ 
Οι επιγραφή θα αναπτύσσεται μόνο κατά μήκος της όψης, πάνω από το άνοιγμα της πόρτας-

βιτρίνας και εντός του αρχιτεκτονικού ανοίγματος. Δεν θα υπολείπεται σε μέγεθος των διαστάσεων 
που δίνονται παρακάτω, εκτός και αν επιλεγεί η μη ανάρτηση πινακίδας και η επιγραφή γίνει πάνω 
στο υαλοστάσιο σε μικρό μέγεθος και στην ίδια θέση που περιγράφεται παρακάτω. Επίσης η 
επιγραφή θα βρίσκεται σε εσοχή από το επίπεδο της όψης (όπου βρίσκεται ο ρόδακας). Το ύψος της 
δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατοστά. Κατακόρυφες επιγραφές δίπλα στην προθήκη απαγορεύονται 
αυστηρά και δεν επιτρέπονται σε καμία περίπτωση. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φαρμακεία) θα δίδεται άδεια ανάρτησης επιγραφής κάθετα προς 
την όψη του κτιρίου. Οι επιγραφές αυτές μπορούν να αναρτώνται από μεταλλικό στέλεχος που θα 
πακτώνεται στον τοίχο ή θα στερεώνεται ακλόνητα σ’ αυτόν, με μέγιστο πλάτος και ύψος προεξοχής 
0,60 m. 

Στα γραφεία του ορόφου επιτρέπεται μόνο η χρήση επιτοίχιων πινακίδων μικρού πάχους που 
θα αναφέρουν το όνομα, την ιδιότητα και το λογότυπο των επαγγελματιών, των συλλόγων ή των 
υπηρεσιών που φιλοξενούνται. Στην περίπτωση Υπηρεσιών ή φορέων που χρησιμοποιούν 
περισσότερα από ένα γραφεία ο τύπος και η μορφή της πινακίδας σε κάθε ένα από αυτά θα είναι ίδια. 

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΣΤΕΡΕΩΣΗ 
Η ακριβής θέση της πινακίδας για κάθε τύπο ανοίγματος φαίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια.  

Επίσης η επιγραφή μπορεί να βρίσκεται κατευθείαν πάνω στα τζάμια της προθήκης, λύση που 
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προτιμάται και προτείνεται. Η στερέωση των επιγραφών στην όψη του κτιρίου επιβάλλεται να γίνεται 
με τρόπο που να μην επιφέρει μόνιμη βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών του μελών 
ή κάθε αξιόλογου στοιχείου του.  

Οι διαστάσεις που αναγράφονται παραπάνω είναι ακριβείς και δεν νοείται καμία παρέκκλιση 
από αυτές μεγαλύτερη του 5%. 

 Στα γραφεία οι μέγιστες διαστάσεις των πινακίδων που προαναφέρθηκαν θα είναι 30x15 εκ. 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση και δεύτερης πινακίδας των ίδιων διαστάσεων και αισθητικής εφόσον η 
μίσθωση γίνεται σε παραπάνω από έναν μισθωτές. Στην περίπτωση αυτή δύναται να καλυφθεί 
επιφάνεια ίση με ένα τετράγωνο 30x30 εκ. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετούνται επί του τοίχου και όχι 
επί της θύρας, με αποστάτες ενός εκατοστού, αριστερά της θύρας εισόδου και σε ύψος από 1,20μ. 
(χαμηλότερο σημείο) έως 1,50μ. (ψηλότερο σημείο), όπως φαίνεται και στο σχέδιο. 

 
ΥΛΙΚΟ 
Σαν  υλικά κατασκευής της επιγραφής επιτρέπονται το ξύλο ή το γυαλί. Κατά περίπτωση και 

κατόπιν έγκρισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο υλικό.  
 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Ο φωτισμός των επιγραφών εμπίπτει στην κατηγορία του εξωτερικού φωτισμού (βλ. 

παρακάτω). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι φωτεινές επιγραφές, αλλά και ο φωτισμός των 
πινακίδων των γραφείων του ορόφου. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
Κάθε κατάστημα μπορεί να έχει μόνο μία επιγραφή ανά αρχιτεκτονικό άνοιγμα, η οποία θα τηρεί 

τις προδιαγραφές και θα έχει την έγκριση των αρμόδιων φορέων (βλ. Γενικά). 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι επιγραφές να εμποδίζουν ή να κωλύουν την κυκλοφορία 

των πεζών, να είναι επικίνδυνες για τους χρήστες του χώρου. Η τοποθέτηση, συντήρηση και ο 
τακτικός καθαρισμός τους είναι υποχρέωση του κάθε μισθωτή.  

Επίσης απαγορεύονται ρητά τα ακόλουθα: 
� η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων οποιουδήποτε είδους πάνω στα δώματα ή τις στέγες 

του κτίσματος, 
� η τοποθέτηση επιγραφών, αυτοφερόμενων στοιχείων - stands ή διαφημίσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτους χώρους ή παρτέρια, πάνω σε δέντρα ή στύλους, καθώς και σε 
ιδιοκτησία άλλη από αυτή στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, έστω κι αν είναι 
κλειστή/εγκαταλελειμμένη, 

� η επιζωγράφιση και η γραφή απευθείας πάνω σε τοίχους, 
� η τοποθέτηση επιγραφών πλαστικών ή γυάλινων με εσωτερικό φωτισμό και οι επιγραφές 

νέον, 
� η τοποθέτηση επιγραφών με φωσφορικές βαφές και κινούμενα γράμματα (ηλεκτρονικές), 
� η τοποθέτηση πρόχειρων χειρόγραφων επιγραφών από ευτελή και ευπαθή στην υγρασία και 

το φως υλικά, 
� οι διαφημιστικές πινακίδες και διακοσμήσεις με εντυπωσιακά σχέδια ή σχέδια καρτούν με 

εξαίρεση όσες έχουν στοιχεία από την παράδοση, είναι μικρού μεγέθους και αποτελούν σημαντικό 
μέρος του είδους της επιχείρησης, 

� η κάλυψη ολόκληρου ή μέρους του υαλοστασίου με αυτοκόλλητες διαφημίσεις. 
 
10.2. ΠΡΟΘΗΚΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΡΟΛΛΑ 

ΓΕΝΙΚΑ                  
Τα εξώφυλλα, οι θύρες και οι προθήκες πρέπει να συνάδουν με το σύνολο του κτιρίου και να 

έχουν την σύμφωνη γνώμη της ΔΜΠ&Μ και την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΑ 
(ΥΜΝΤΕ). Επισημαίνεται και εδώ ότι η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου της διακόσμησης 
(αρχιτέκτονες, διακοσμητές) θα βοηθήσει στην υποβολή αρτιότερων μελετών με αποτέλεσμα την 
αναβάθμιση του συνολικότερου περιβάλλοντος της Νέας Αγοράς και την αναβάθμιση του χώρου. 

Τα κουφώματα τοποθετούνται σε εσοχή από την όψη του καταστήματος, στη θέση του παλαιού 
λαμπά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θύρα ενσωματώνεται στην προθήκη, όπως συμβαίνει σε 
όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις του ισογείου. Στον όροφο οι θύρες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές, σε σχέδιο 
όπως τα υφιστάμενα πρότυπα με φύλλα που διπλώνουν πάνω στο λαμπά εσωτερικά. Βαφή με 
σκούρα πράσινη λαδομπογιά. Για καταστήματα που χρήζουν ιδιαίτερης ασφαλείας μπορούν να 
τοποθετηθούν κατόπιν έγκρισης νέα διάτρητα ρολά από διχτυωτό έλασμα, με τον όγκο του ρολού να 
αναπτύσσεται στο εσωτερικό του καταστήματος. 
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ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Ως υλικά για την κατασκευή προθηκών και θυρών συνίσταται το ξύλο, σε φυσική απόχρωση ή 

βαμμένο με λαδομπογιά χρώματος πράσινου σκούρου, με την κατάλληλη διαμόρφωση των διατομών 
κάσσας και φύλλων με βάση τα αρχικά πρότυπα.  

 Επιτρέπεται η χρήση προφίλ αλουμινίου μόνο στις κατασκευές που βρίσκονται εσωτερικά της 
Νέας Αγοράς (πτέρυγες ΕΣ/Α, ΕΣ/Β και ΕΣ/Γ) σε χρωματισμό γκρι ή σκούρο πράσινο. 

   
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία προθήκης να καταστρέφει ή να καλύπτει στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής μορφολογίας και τυπολογίας των όψεων του κτιρίου, αλλοιώνοντας τη μορφή των 
ανοιγμάτων. 

Επίσης απαγορεύονται ρητά τα ακόλουθα: 
� η χρήση σύγχρονων υλικών όπως το αλουμίνιο (πέραν από τις προαναφερθείσες θέσεις), το 

PVC (λευκό ή χρωματιστό ή απομίμηση ξύλου), το στρατζαριστό, καθρέπτες σε μεγάλη έκταση, τζάμια 
με βαθύχρωμη απόχρωση (φιμέ), οι συρόμενες πόρτες κλπ. 

� η κατασκευή προθηκών σε προεξοχή - ορθογώνια ή ημικυκλική- έξω από το επίπεδο της 
αρχικής θέσης του κουφώματος προς τα έξω. 

� η τοποθέτηση κινητών προθηκών που προεξέχουν από το επίπεδο της όψης, είτε πλευρικά 
της κύριας προθήκης είτε εντός του χώρου της.  

� Η τοποθέτηση ραμποτέ, κόντρα πλακέ και νοβοπάν στις ξύλινες κατασκευές.  
� Τα κουτιά περιέλιξης των ρολών να εξέχουν από το επίπεδο της αρχικής θέσης του 

κουφώματος των ανοιγμάτων (που βρίσκεται μέσα από το λαμπά). 
� Η διακόσμηση ή προσθήκη επιπλέον επιγραφών προθηκών ή άλλων αντικειμένων καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο στις επιφάνειες της όψης των καταστημάτων. 
� Οι επενδύσεις όψεων καταστημάτων με νέα υλικά καθώς και οι σκηνογραφικές απομιμήσεις 

με υλικά κάθε είδους, όπως λαμαρίνα, νοβοπάν, αλουμίνιο, καλάμια, ραμποτέ, χαρτόνια, πλαστικά 
φύλλα, αφρολέξ, πολυστερίνη, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα κλπ. 

� η κάλυψη ολόκληρου ή μέρους του υαλοστασίου με αυτοκόλλητα. 
 
10.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Τα υλικά κατασκευής των εξωτερικών τοίχων των καταστημάτων και οι  χρωματισμοί τους 

πρέπει να είναι ενιαία για το ισόγειο, τους ορόφους και για όλες τις όψεις του κτιρίου, με στόχο τη 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής κλίμακας και του ύφους της Νέας Αγοράς. Δεν επιτρέπονται οι 
αυθαίρετοι χρωματισμοί, οι επιζωγραφίσεις τοίχων ή μεμονωμένων στοιχείων (τόξων, λαμπάδων 
θυρών και παραθύρων, εμφανούς λιθοδομής ή σοβατισμένων επιφανειών, παραθύρων κλπ). Για 
οποιοδήποτε χρωματισμό στο εξωτερικό των καταστημάτων ή των γραφείων απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη της ΔΜΠ&Μ και η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΑ (ΥΜΝΤΕ). 

 
 
10.4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
10.4.1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

ΤΥΠΟΣ - ΘΕΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Ο φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων γίνεται με φωτιστικά σώματα ενιαίου τύπου που είναι 

παλιά ή μιμούνται ιστορικές φόρμες. Η συντήρηση τους αποτελεί ευθύνη του Δήμου Ρόδου. 

Η θερμοκρασία του χρώματος των εξωτερικών προβολέων θα είναι  από 2700 Κ έως 3000 Κ.   

Ο φωτισμός των προθηκών (βιτρίνες) εάν είναι εσωτερικός, είναι της επιλογής του ενοικιαστή. 
Εάν είναι εξωτερικός τα φωτιστικά που θα αποδίδουν φωτισμό της επιφανείας 1000 lux. Αυτό 
επιτυγχάνεται με λαμπτήρες πυρακτώσεως 50-65 w/τμ επιφάνειας προθήκης. Εγκαθίσταται μόνο ο 
απαραίτητος φωτισμός στα σημεία της συμβολής των υποστυλωμάτων με το περιμετρικό δοκάρι της 
περιμετρικής στοάς, ώστε να μην τυφλώνει τους διερχόμενους. Το μέγεθος και το χρώμα του 
φωτιστικού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διακριτικό. Προτείνεται η χρήση λάμπας led ή οικονομίας 
σε συνεννόηση με τα γειτονικά καταστήματα ως προς τη θερμότητα και την ποιότητα φωτισμού, ώστε 
τα σώματα να είναι μικρού μεγέθους και τα λιγότερα δυνατά.  

Όλες οι πινακίδες (επιγραφές) και οι τιμοκατάλογοι των καταστημάτων ή των γραφείων θα είναι 
ετερόφωτες. 

Εσωτερικά, για τον φωτισμό του χώρου και των εμπορευμάτων ο Δήμος Ρόδου δεν θέτει 
περιορισμούς, πέραν αυτών της κείμενης νομοθεσίας. 
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Τα  καταστήματα που έχουν Κ.Χ. θα υποβάλλουν προς έγκριση μελέτη φωτισμού στη ΔΜΠ&Μ 
και η οποία θα προωθείται με τη σύμφωνη γνώμη της στην ΥΜΝΤΕ (ΥΠΠΑ). Στην ίδια μελέτη θα 
προβλέπεται και ο φωτισμός του τιμοκαταλόγου.  

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Δεν επιτρέπεται φωτισμός με νέον και φθόριο. 
� Δεν επιτρέπονται πολύχρωμα φωτιστικά ή φωτιστικά που αναβοσβήνουν. 
� Δεν επιτρέπεται κανένα επιδαπέδιο φωτιστικό στον κοινόχρηστο χώρο. 
� Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση προβολέων με μπράτσο, μεταλλικού ή άλλου υλικού που 

προεξέχουν της όψης. 
 
10.4.2. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Η τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων εξωτερικά των καταστημάτων δεν επιτρέπονται χωρίς τη 

σύμφωνη γνώμη της ΔΜΠ&Μ και την έγκριση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων (ΥΜΝΤΕ) του Υπουργείου Πολιτισμού. Για το λόγο αυτό θα κατατίθεται φάκελος με αναλυτικά 
σχέδια, φωτογραφίες και τεχνική έκθεση εις τετραπλούν στη ΔΜΠ&Μ και στη συνέχεια αυτός θα 
προωθείται υπηρεσιακά στην ΥΜΝΤΕ για την τελική έγκριση. Στις εγκαταστάσεις αυτές 
περιλαμβάνονται οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι κεραίες τηλεόρασης, η ύδρευση και η 
αποχέτευση, οι κλιματιστικές μονάδες, η ασφάλεια και η πυρασφάλεια, ο θερμοσίφωνας, άλλες τυχόν 
καλωδιώσεις. 

Η τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο σε θέσεις που δεν είναι 
εμφανείς στους επισκέπτες και σε θέσεις στις οποίες δεν αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική του κτιρίου. Αν 
τοποθετηθούν σε δώμα, πρέπει να μην είναι ορατές από τους περιμετρικούς δρόμους ή τους 
κοινόχρηστους χώρους εσωτερικά ή εξωτερικά της Αγοράς. Το ίδιο ισχύει και για τα καλώδια ή τις 
σωληνώσεις που συνοδεύουν τις εγκαταστάσεις αυτές. Ειδικά οι εγκαταστάσεις στα δώματα θα 
γίνονται με αντίβαρα και με προσοχή στην απορροή των ομβρίων, ώστε να μην προκαλείται καμία 
ζημιά στην μόνωση.  

Συγκεκριμένα, με ευθύνη του εκάστοτε μισθωτή, όλες οι εγκαταστάσεις στα δώματα θα 
μεταφερθούν στο κέντρο του δώματος, σε διαμήκης λωρίδες πλάτους δύο μέτρων οι οποίες θα 
καλυφθούν με μεταλλικού σκελετού κατασκευή, επενδυμένη με οριζόντιες σανίδες ξύλου ή 
απομίμησης ξύλου πλάτους 0,12μ. και πάχους 0,02μ., ιδιαίτερα ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες. Οι 
εγκαταστάσεις θα είναι προσβάσημες από το πλάι με πορτάκι της ίδιας κατασκευής. Η μορφή της 
κατασκευής θα καθορίζεται για την εκάστοτε περίπτωση από τη ΔΜΠ&Μ και θα κατασκευάζεται από 
τους μισθωτές σε συνεργασία της ΔΜΠ&Μ και του Συλλόγου καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς. 
Επίσης ανάλογη άδεια θα πρέπει να υπάρχει και για κάθε εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανικού 
μέρους σε οποιοδήποτε σημείο πέραν του εσωτερικού της επιχείρησης. Ειδικότερα για τις λοιπές Η/Μ 
εγκαταστάσεις ισχύουν τα ακόλουθα: 

 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας βρίσκεται σε διαδικασία 

μελέτης εγκατάστασης κεντρικών κεραιών και μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος μέσω καλωδίων. 
Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται ήδη στα προηγμένα κράτη και θεωρείται το πλέον ενδεδειγμένο τόσο 
τεχνολογικά, όσο και στην εφαρμογή του σε μνημεία. Με την εγκατάσταση του συστήματος αυτού, οι 
καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να αποξηλώσουν άμεσα όλες τις μεμονωμένες κεραίες 
ιδιοκτησίας τους και να μεριμνήσουν ώστε να συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα. 

 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
Αποξήλωση καναλιών μεγάλων διατομών που φαίνονται από τους ισόγειους χώρους και το 

δρόμο και αντικατάσταση τους με άλλα πεπλατυσμένης διατομής όχι μεγαλύτερης των 30 εκ. Κάλυψη 
των κατακόρυφων στοιχείων με τσιμεντοσανίδες. Η εξαγωγή του αέρα (κατακόρυφο τμήμα του 
αεραγωγού), θα είναι στο κέντρο του δώματος και επί μικρής βάσης από οπλισμένο σκυρόδερμα. Η 
απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων, παλαιότερων εγκαταστάσεων ή μπάζων από τα δώματα και η 
τυχόν αποκατάσταση βλαβών στη μόνωση που προκλήθηκαν κατά την τοποθέτηση, είναι ευθύνη του 
κάθε μισθωτή. 

 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Απομάκρυνση όλων των άχρηστων μονάδων των κατ/των και ομαδοποίηση τους ανά 

κατάστημα έτσι ώστε να μικρύνει κατά το δυνατόν ο αριθμός των εξωτερικών μονάδων. Όλες οι 
εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να έχουν τη μικρότερη δυνατή διάσταση και να τοποθετούνται σε μια 
σειρά επί του δώματος ή των περιμετρικών υπόστεγων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που θα 
κρίνεται ανά περίπτωση, σύμφωνα με τη θέση του καταστήματος. Οι υφιστάμενες θα μετακινηθούν 
όπου και αν χρειάζεται καθ’ υπόδειξη της ΔΜΠ&Μ. 
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ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
Θα πρέπει να προτιμούνται αυτοί που έχουν ενσωματωμένο το μπόϊλερ , ή το έχουν σε 

οριζόντια θέση. Αποκλείονται τελείως οι συσκευές  με τη δεξαμενή ψηλά και σε οριζόντια θέση καθώς 
και η τοποθέτηση θερμοσίφωνου σε όλες τις εσωτερικές πτέρυγες. 

 
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙ ΔΩΜΑΤΩΝ  
Αυτά θα τοποθετηθούν μόνο εντός μεταλλικών καναλιών διπλού τύπου, όπου στο ένα μέρος θα 

τοποθετηθούν τα ασθενέστερα και στο άλλο μέρος τα ισχυρά ρεύματα. Θα αποξηλωθούν όλα τα 
έρποντα καλώδια επί των δωμάτων και θα απομακρυνθούν από αυτά. Το ίδιο ισχύει και για τα 
κατακόρυφα τμήματα των καλωδίων τα οποία είναι σε θέσεις που δεν τα βλέπει άμεσα ο ήλιος, τα 
οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια. 

 
ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ- ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
Οι πίνακες ασφαλείας των καταστημάτων θα είναι νέου ενιαίου τύπου και θα περιλαμβάνουν 

όλα τα συστήματα ασφαλείας του χώρου. Δηλ. ασφάλεια, πυρασφάλεια κλπ. Έτσι θα τοποθετείται μια 
σειρήνα εξωτερική του καταστήματος που θα εξυπηρετεί όλες τις χρήσεις. 

 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
Όλοι οι μισθωτές που διαθέτουν WC και ιδιαιτέρως μισθωτές ΚΥΕ είναι υποχρεωμένοι να 

συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ. Η έγγραφη βεβαίωση σύνδεσης αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγκρίσεων. Μέχρι την εγκατάσταση λιποσυλλεκτών δικτύου οι 
ΚΥΕ υποχρεούνται να εγκαταστήσουν λιποσυλλέκτες νεροχύτη. Η απομάκρυνση των λιπών που 
συγκεντρώνονται σ’ αυτούς, θα διατίθεται με απόδειξη σε πιστοποιημένους συλλέκτες, όσο τακτικά 
απαιτείται, με ευθύνη και υποχρέωση των μισθωτών. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη λιπών στα 
δίκτυα ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάτι τέτοιο ο Δήμος υποχρεούται να επανεξετάσει την 
άδεια λειτουργίας και την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου. 

 
ΆΛΛΕΣ ΤΥΧΟΝ Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Οποιεσδήποτε άλλες Η-Μ  εγκαταστάσεις στα δώματα της Νέας Αγοράς, θα πρέπει να έχουν 

την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, όπως προαναφέρθηκε, αλλιώς θα αποξηλώνονται  
από τα συνεργεία του Δήμου. Ειδικά η τοποθέτηση ανεμοσκεπασμάτων, ηλιοσκεπάστρων σταθερών ή 
κινητών, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να έχουν ειδική αδειοδότηση. 

 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μηχανημάτων και κάθε φύσης μεταλλικών στοιχείων εξωτερικά 

των όψεων του μνημείου, που θα έβλαπταν την αισθητική του.  
� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ψυγείων, θαλάμων και κάθε είδους stand εξωτερικά των 

καταστημάτων, όπως και κάθε είδους ξύλινων βάθρων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια από τον Δήμο. 
� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού  εις τα δώματα των καταστημάτων σε άλλες 

θέσεις πλην των προαναφερόμενων. Ιδιαίτερα απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση οποιουδήποτε 
εξοπλισμού ή εγκατάστασης στα δώματα των εσωτερικών πτερύγων (ΕΣ/ΝΑ-ΒΑ-Δ), πλην 
κλιματιστικού, για τα οποία ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν.  Σε αντίθετη περίπτωση αυτός θα 
αποξηλώνεται χωρίς προειδοποίηση από τα συνεργεία του Δήμου. 

� Απαγορεύεται η ρητά η δημιουργία οπών στη μόνωση και εν γένει στα δώματα για 
οποιονδήποτε λόγο. 

� Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η απόρριψη λιπών και ελαίων στο δίκτυο ομβρίων. Η 
διαπίστωση της συγκεκριμένης παράβασης επισύρει αυτοδίκαια την επανεξέταση χορήγησης άδειας 
λειτουργίας και παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου. 

 
11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Τα θέματα που τίθενται ως προς τον κοινόχρηστο χώρο (ΚΧ) είναι τα ακόλουθα:  
� Η παραχώρηση ΚΧ σε ενοικιαστές για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της επιχείρησης τους 

και οι επιτρεπόμενες παρεμβάσεις σ’ αυτούς. 
� Η καθαριότητα και ο σεβασμός του ΚΧ από τους επιχειρηματίες και όλους τους μόνιμους 

χρήστες.  
Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ΚΧ παρά την παραχώρηση του προς χρήση σε κάποιον 

ενοικιαστή, παραμένει κοινόχρηστος. Ο ενοικιαστής δεν νομιμοποιείται να τοποθετεί κατασκευές, 
τραπεζοκαθίσματα, ντουλάπια, αντικείμενα εξωραϊσμού, επιγραφές, ψυγεία, μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις, τηλεοράσεις, λοιπές συσκευές προβολής και διαφημιστικά στοιχεία, βιτρίνες, φωτιστικά 
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ή άλλα αντικείμενα, πέραν των συγκεκριμένων θέσεων και στον ακριβή αριθμό που προβλέπονται 
από τον κανονισμό. Παρακάτω γίνεται αναλυτικά αναφορά στα ακόλουθα στοιχεία που μπορεί να 
τοποθετούνται στους ΚΧ: 

� σκίαστρα - ομπρέλες, 
� καρέκλα-τραπέζι, 
� τιμοκατάλογος,  
� εμπόρευμα-βιτρίνα,  
� παράλληλο & παράπλευρο (στην όψη) διαχωριστικό στοιχείο. 
 
 
11.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

 
Η οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου γίνεται με: 
1. διαγράμμιση, 
2. σειρά πλακών στο οδόστρωμα, 
3. τοποθέτηση φυτών, υπό προϋποθέσεις,  
4. συνδυασμό των παραπάνω. 
Δεν επιτρέπεται η υπερύψωση ολόκληρης της επιφάνειας του ΚΧ σε βαθμίδα για κανέναν λόγο. 
 
Η οριοθέτηση αποτελεί μέριμνα του Δήμου Ροδίων και της ΔΜΠΜ και δεν γίνεται από τους 

μισθωτές. Εντός των ορίων αυτών οι μισθωτές δύνανται να τοποθετούν ειδικά παράπλευρα ή 
παράλληλα διαχωριστικά στοιχεία σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Οι ακριβείς διαστάσεις 
και το εμβαδόν των κοινοχρήστων χώρων περιγράφονται σε χάρτη που φυλλάσεται στη Διεύθυνση 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Η Δ/νση αυτή οφείλει να ενημερώνει και να επικαιροποιεί τον χάρτη 
ύστερα από έγγραφη ενημέρωση της από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τη Δημοτική Κοινότητα 
Ρόδου, για τυχόν αλλαγές και να ενημερώνει το σώμα Ελεγκτών, το Τμήμα Προσόδων του Δήμου 
Ρόδου και τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου όποτε του ζητείται. Ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα 
πρόσβαση στους χάρτες αυτούς μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος στις επιμέρους άδειες 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και τα σχέδια που τις συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε 
τροποποίηση ή επικαιροποίηση του χάρτη θα πρέπει να έχει την έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών ή 
οργάνων του ΥΜΝΤΕ (ΥΠΠΑ). 

Αποκλείεται τροποποίηση του χάρτη και παραχώρηση  κοινοχρήστων χώρων σε σημεία όπου 
δεν προβλέπονται ήδη, ή αύξηση των υφισταμένων μόνιμα ή περιοδικά προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση και για κανένα λόγο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η δημιουργία ανισορροπίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων και δημιουργείται ένα σταθερό περιβάλλον, όπου ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των 
προτέρων τους όρους και τις δυνατότητες του χώρου που πρόκειται να επενδύσει. 

Οι ΚΧ της Νέας Αγοράς, με τον παρόντα κανονισμό διατίθενται από το Δήμο Ρόδου σε 
συγκεκριμένα σημεία σύμφωνα με τον Ν.1828/89. Οι κοινόχρηστοι αυτοί χώροι καθορίζονται στο 
συνημμένο χάρτη σε κλίμακα 1:500. Στον χάρτη αυτό σημειώνεται ο μέγιστος δυνατός υπαίθριος 
χώρος που μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε σημείο της Νέας Αγοράς. Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να 
παραχωρήσει λιγότερα ή τα ίδια μέτρα όπως αυτά φαίνονται στον χάρτη μπροστά από κάθε 
κατάστημα, αλλά ποτέ περισσότερα ή σε άλλες θέσεις από αυτά. Κοινόχρηστοι χώροι δίδονται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

� Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα δίδεται χώρος πλάτους 0,70μ. έμπροσθεν του 
καταστήματος. Εξαιρείται ρητά η εξωτερική πλευρά των πτερύγων ΙΣ/ΝΑ-Ν-ΝΔ-Δ-ΒΔ-Β, όπου τα 
εμπορεύματα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το επίπεδο της βιτρίνας. 
Επισημαίνεται ότι για τα εμπορικά καταστήματα, πλην των παραπάνω ισχύει ο κοινόχρηστος χώρος 
πλάτους 0,70μ. μπροστά στην πρόσοψη, ανεξάρτητα από τον μέγιστο επιτρεπόμενο που φαίνεται 
στον χάρτη και δίδεται μόνο σε περιπτώσεις χρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

� Στα καταστήματα της πτέρυγας ΙΣ/Α δίδεται χώρος εξωτερικά, σύμφωνα με την υφιστάμενη 
κατάσταση. Τα ίδια καταστήματα δύνανται να καταλάβουν κοινόχρηστο χώρο και προς το εσωτερικό 
της Νέας Αγοράς, όπως φαίνεται και στο σχέδιο. 

� Τα καταστήματα στις πτέρυγες ΙΣ/ΝΑ-Ν-ΝΔ-Δ-ΒΔ-Β μπορούν να καταλάβουν κοινόχρηστο 
χώρο μόνο προς το εσωτερικό της Νέας Αγοράς και ανάλογα με τη χρήση τους, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω. 

� Στις πτέρυγες ΙΣ/Α-Δ-ΝΑ-ΝΔ-ΒΔ εσωτερικά, δεν δίδεται κοινόχρηστος χώρος πέραν του 
πλάτους της στοάς και πάνω στο υφιστάμενο κράσπεδο. 

� Στις πτέρυγες ΙΣ/Ν-Β δύναται να δοθεί κοινόχρηστος χώρος και πέραν του πλάτους της στοάς, 
μόνο για δύο επιπλέον μέτρα πλάτους και για μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος. 

� Περιμετρικά των ΕΣ/ΒΑ-ΝΑ-Δ επιτρέπεται μόνο η έκθεση εμπορευμάτων περιμετρικά και μόνο 
για τα 0,70μ. που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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� Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα επιβάλλεται η διασφάλιση ενός διαδρόμου ελάχιστου 
πλάτους 1,0μ. για την είσοδο στο κατάστημα, η θέση του οποίου θα καθορίζεται από τον μισθωτή και 
θα εξαιρείται της καταμέτρησης του κοινόχρηστου χώρου που μισθώνεται. 

� Στον όροφο δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις κοινόχρηστος χώρος μόνο στην πτέρυγα 
ΟΡ/Α, με πλάτος όχι μεγαλύτερο των 2,0μ. και μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος, σε επαφή με 
το στηθαίο της δυτικής πλευράς. 

 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Απαγορεύεται η κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες, τιμοκαταλόγους, επιγραφές κτλ., 

χώρων που βρίσκονται δίπλα ή απέναντι από ήδη υφιστάμενο χώρο και δεν προβλέπονται στον 
παραπάνω χάρτη. 

� Στους παραχωρημένους κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυγείων κάθε 
είδους, μηχανημάτων παγωτού, σούβλας γύρου, ντουλάπια, αντικείμενα εξωραϊσμού, μεγαφωνικές 
εγκαταστάσεις, τηλεοράσεις, λοιπές συσκευές προβολής και διαφημιστικά στοιχεία, βιτρίνες, φωτιστικά 
και κάθε είδους εξοπλισμός πέραν των τραπεζοκαθισμάτων. 

� Απαγορεύεται η οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου με κιγκλιδώματα οποιουδήποτε τύπου ή 
άλλους τρόπους πέραν των προβλεπόμενων. 

� Απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουλαπιών, ραφιών ή συρταριών για αξεσουάρ εστίασης ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήση και οποιασδήποτε μορφής στον κοινόχρηστο χώρο, ή σε άλλο γειτονικό 
υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο, πέραν αυτού της επιχείρησης. 

� Απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή επέκταση του κοινόχρηστου χώρου με οποιονδήποτε 
τρόπο, καθώς και η επέκταση των υπεριψωμένων κρασπέδων με ξύλινα ή από άλλο υλικό βάθρα. 

� Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή αν η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος παραμείνει 
κλειστή για περισσότερο από τέσσερεις μήνες, συνίσταται η αποθήκευση των τραπεζοκαθισμάτων σε 
άλλους χώρους πέραν του κοινόχρηστου. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση επιτόπου και το τύλιγμα 
για την προστασία επίπλων, φωτιστικών ή άλλου εξοπλισμού όταν οι επιχειρήσεις παραμένουν 
κλειστές. 

 
 
11.2 ΣΚΙΑΣΤΡΑ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
Σήμερα χρησιμοποιούνται πολλών ειδών σκίαστρα και σε θέσεις που δεν έχουν χρηστικό 

αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα ορισμένες επιχειρήσεις να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν 
ηλεκτροφωτισμό σε υπαίθριο χώρο ακόμα και τα μεσημέρια των καλοκαιρινών μηνών. Επιπλέον η 
υπερβολική χρήση πρόσθετων σκιάστρων έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς μισθωτές να αυξήσουν 
την φυσική παρουσία τους στον κοινόχρηστο χώρο με (παράτυπους) τρόπους που συντελούν 
σημαντικά στην υποβάθμιση της Νέας Αγοράς.  

Δύνανται να τοποθετηθούν τέσσερεις τύποι σκιάστρων ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο 
του χώρου που πρέπει να σκιαστεί. Πρόκειται για: 

1. κάθετο κρεμαστό σκίαστρο, 
2. τέντα με αρθρωτούς βραχίονες, 
3. δίριχτη αυτοφερόμενη τέντα σε απόσταση από την όψη, 
4. ομπρέλα. 
Ο τύπος που ενδείκνυται για κάθε σημείο του συγκροτήματος φαίνεται στον επισυναπτόμενο 

χάρτη. Γενικά, σκίαστρα μπορούν να τοποθετούνται μόνο στα καταστήματα με νότιο, νοτιοανατολικό ή 
νοτιοδυτικό  προσανατολισμό και στις περιπτώσεις που ο προς σκίαση χώρος είναι απομακρυσμένος 
από την όψη. 

 Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δύνανται να χρησιμοποιούν οποιονδήποτε από 
τους παραπάνω τύπους, σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα και τον παραπάνω χάρτη. Στα εμπορικά 
απαγορεύεται η χρήση ομπρέλας.  Τέλος, στον όροφο της Ανατολικής όψης και μόνο στην περίπτωση 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται η χρήση ομπρέλας. 

 
ΤΥΠΟΣ 
1. Κάθετο, κρεμαστό σκίαστρο σκούρου πράσινου χρώματος και μόνο, χωρίς 

αρθρωτούς βραχίωνες, που τοποθετείται μόνο στο επίπεδο της κολωνοστοιχίας της στοάς έμπροσθεν 
των καταστημάτων και τοποθετημένο μόνο παράλληλα σ’ αυτήν, όπως είναι και σήμερα. 

2. Τέντα υπόλευκου χρώματος τοποθετείται μόνο στο εσωτερικό της Νέας Αγοράς, με 
αρθρωτούς βραχίονες, συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου από 1,50μ. για τις πτέρυγες ΕΣ/ΒΑ-ΝΑ-Δ 
και 2.0μ. για τις ΙΣ/Β-Ν, κάτω (και όχι έξω) από την αρχιτεκτονική προεξοχή του προστώου, ώστε να 
είναι διακριτικό όταν το σκιάστρο είναι κλειστό 
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3. Δίριχτη αυτοφερόμενη τέντα υπόλευκου χρώματος επιτρέπεται μόνο μπροστά από 
την Ανατολική όψη όπως είναι και σήμερα. 

4. Ομπρέλα υπόλευκου χρώματος ενός τύπου για κάθε κοινόχρηστο χώρο. Οι ομπρέλες 
πρέπει να είναι τετράγωνες, σε διαστάσεις ανάλογες με τον διαθέσιμο κοινόχρηστου χώρου, (μέγιστες 
διαστάσεις 3,00μ.x3,00μ.), χωρίς τελειώματα, με ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, αυτοφερόμενες, 
αποκομμένες από τις προσόψεις, σε αριθμό που καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του ΚΧ. 

 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Οι μισθωτές διατηρούν ακεραία την ευθύνη για την καθαριότητα, τη συντήρηση και τη στερέωση 

των τεντών που βρίσκονται μπροστά στα καταστήματά τους.  Στις υποχρεώσεις τους περιλαμβάνεται 
και η τοποθέτηση ειδικών ραβδίσκων που αποτρέπουν τα περιστέρια να φωλιάζουν σε επίμαχα 
σημεία. Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης τους, εφόσον κριθούν επικίνδυνες για 
τους περαστικούς ή εντοπιστούν κατ’ επανάληψη βρώμικες ή σκισμένες. Τέλος, συνίσταται το 
σκίαστρο να είναι εντελώς μαζεμένο όταν το κατάστημα είναι κλειστό. 

 
ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Ύφασμα (τεντόπανο ή καραβόπανο) χρώματος λευκού, υπόλευκου ή σκούρου πράσινου.  
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Το πλάτος και βάθος της σκιαζόμενης επιφάνειας ορίζεται από το εύρος του ΚΧ. Το πλάτος δεν 

μπορεί να εκτείνεται σε διάσταση μεγαλύτερη των ανοιγμάτων της πρόσοψης. Το βάθος της ανοικτής 
τέντας (με βραχίονες) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο μέτρα μήκους. Οι ομπρέλες μπορεί να 
τοποθετούνται κατά 0,70μ. προς το κέντρο της Νέας Αγοράς (και όχι προς τους όμορους μισθωτές, 
ακόμα και αν αυτοί δεν διαθέτουν ΚΧ) 

 
 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Μονοχρωμία. Ίδια απόχρωση για όλα τα σκίαστρα-ομπρέλες ανά κατηγορία. Ελαφρές 

αποχρώσεις, λευκό ή υπόλευκο. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Απαγορεύονται ρητά τα ακόλουθα: 
� Η ανάρτηση σκιάστρων-ομπρελών στις όψεις προς βορρά. 
� Η τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους πέργκολας σε όλο το χώρο της Νέας Αγοράς, 
� Η τοποθέτηση τέντας ή ομπρέλας σε κοινόχρηστους χώρους που δεν είναι μισθωμένοι και δεν 

διατίθενται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
� Η ανάρτηση από το σκίαστρο εμπορεύμάτων ή άλλων αντικειμένων και επιγραφών. 
� Η διαφήμιση πάνω στα σκίαστρα πλην της αναγραφής της επωνυμίας του καταστήματος μια 

μόνο φορά, σε διάσταση έως 0,50μ. και στα χρώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω (σκούρο 
πράσινο, λευκό ή υπόλευκο).  

� Η χρήση πολύ σκούρων ή έντονων χρωμάτων, η διχρωμία και η πολυχρωμία, καθώς και οι 
τέντες δύο όψεων με διαφορετικά χρώματα πέραν των επιτρεπόμενων. 

� Η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου μόνιμου στεγάστρου μεγάλων ή μικρών διαστάσεων, 
εδραζόμενου σε υποστυλώματα στον κοινόχρηστο χώρο, πλην του στεγάστρου της Ανατολικής Όψης. 

� Στην κατασκευή της Ανατολικής Όψης απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών, φωτιστικών ή 
άλλων αντικειμένων. 

� Η τοποθέτηση ή η ανάρτηση από την τέντα κάθετων διαχωριστικών, προστατευτικών ή 
αναδιπλούμενων στοιχείων από πλαστικό, τζάμι ή άλλο υλικό. 

� Καμία διαφήμιση δεν επιτρέπεται επί του υφάσματος ή των στηριγμάτων της ομπρέλας ή της 
τέντας. 

 
 
11.3 ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Ελεύθερος μέσα στον επιτρεπόμενο χώρο, με σεβασμό στις παράλληλες γραμμές των 

προσόψεων. Τα τραπεζοκαθίσματα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ενοχλούν τη διέλευση των 
πεζών. Επιτρέπεται η χρήση ενός μόνο μοντέλου για κάθε υπαίθριο χώρο. 

  

ΣΧΕΔΙΟ 
Σύγχρονο και λιτό, ή με βάση κάποιο πρότυπο της εποχής της Ιταλοκρατίας. 
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ΥΛΙΚΑ 
Ξύλο, μέταλλο, ύφασμα ή συνδυασμός τους. 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
Σε σχέση με τον παραχωρημένο χώρο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
  

 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Σχετικές με το επιλεγμένο μοντέλο. 
  

ΧΡΩΜΑΤΑ 
Σε αρμονία ή σε αντίθεση με το χρώμα της πρόσοψης και της τέντας, ή το φυσικό χρώμα των 

υλικών, μονόχρωμα ή δίχρωμα. 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
Απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα από ψευτομπαμπού και πλαστικό. 
 
 
11.4 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 
ΤΥΠΟΣ 
Τιμοκατάλογος με μορφή επίπλου, ή πίνακα ή αναλογίου τοποθετημένος στον κοινόχρηστο 

χώρο. 
  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Αυτοφερόμενο, επιδαπέδιο και μεταφερόμενο, στην άκρη του καταστήματος ή του κοινόχρηστου 

χώρου. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζει το πέρασμα πεζών ή τροχοφόρων. 
  
ΣΧΕΔΙΟ 
Σύγχρονο, απλό και κατά το δυνατόν διακριτικό. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
Ένας τιμοκατάλογος για κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξάρτητα με τον 

αριθμό των ανοιγμάτων ή των βιτρίνων. 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Αναλόγιο - έπιπλο: μέγιστο ύψος: 1,50μ., μέγιστο πλάτος/μήκος: 0,45μ. 
 

ΧΡΩΜΑ & ΥΛΙΚΟ 
Μονόχρωμο. Σε φυσικό ξύλο ή μέταλλο, βερνικωμένο ή λακαρισμένο, ως μαυροπίνακας ή 

βαμμένο σε χρώμα σχετικό με εκείνο των τραπεζοκαθισματων. 
   
ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Τυποποιημένη γραφή, με ευανάγνωστη γραμματοσειρά, σύμφωνα με την όλη παρουσία του 

καταστήματος. Γραφή με το χέρι επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο τιμοκατάλογος έχει τη 
μορφή μαυροπίνακα. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Δεν επιτρέπεται το πλαστικό και το μπαμπού. 
� Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση ή άλλη απεικόνιση πάνω ή πλευρικά του 

αναλογίου/πίνακα/επίπλου. 
� Απαγορεύεται ρητά κάθε παρουσίαση (φωτογραφία, σχέδιο) των φαγητών εκτός του βιβλίου 

του τιμοκαταλόγου. 
� Απαγορεύεται η χρήση περισσότερων του ενός από τα περιγραφόμενα στοιχεία. 
� Απαγορεύεται η πρόχειρη αναγραφή προσφορών και τιμών εκτός του βιβλίου του 

τιμοκαταλόγου ή του πίνακα, σε ευτελή ή άλλα πρόσθετα υλικά. 
� Απαγορεύεται η ανάρτηση ή στήριξη των παραπάνω στοιχείων πάνω σε στοιχεία του αστικού 

εξοπλισμού (δημοτικός φωτισμός, παγκάκια κλπ) ή στους τοίχους και τις κολώνες του μνημείου. 
 
 
11.5 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
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ΤΥΠΟΣ 
Προκειμένου να προωθηθούν με ευκολότερο τρόπο τα εμπορεύματα και να αναβιώσει η εικόνα 

της ανοιχτής αγοράς, επιτρέπεται η χρήση ανοιχτής προθήκης ή πάγκου προϊόντων ορισμένου 
πλάτους και ύψους μόνο για το εσωτερικό της Νέας Αγοράς. Στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου δεν 
επιτρέπεται η έκθεση εμπορευμάτων έξω από το επίπεδο του κουφώματος της βιτρίνας (μέσα από το 
λαμπά του ανοίγματος). 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Παράλληλα στις προσόψεις, εντός του εγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου. Τα σχετικά 

αντικείμενα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών. Η τοποθέτηση δεν 
θα είναι μόνιμη και οι προθήκες/πάγκοι θα απομακρύνονται με το κλείσιμο του καταστήματος. 

  
ΣΧΕΔΙΟ 
Εκθετήριο με δύο ή περισσότερες  αναβαθμίδες σε κλιμακωτή διάταξη. 
  
ΥΛΙΚΑ 
Ξύλο ή μέταλλο. 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Σε σχέση με τον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο. 
Μέγιστο ύψος εκθετηρίου (μαζί με τα εκθέματα):  
� 1,50μ. για είδη ρουχισμού (κρεμάστρες), 
� 1,00μ. για είδη μαναβικής, παντοπωλείου, μπαχάρια, ξηρούς καρπούς, τουριστικά 

μικροαντικείμενα, αναμνηστικά, παιχνίδια, εφημερίδες, βιβλία, διπλωμένα ρούχα κλπ. 
Μέγιστο πλάτος 0,70μ. και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, το οποίο διαμορφώνεται σε δύο 

ή περισσότερους αναβαθμούς και σε κλιμακωτή διάταξη, ανάλογα με το εμπόρευμα.  
  
ΧΡΩΜΑ 
Στο χρώμα του φυσικού ξύλου ή στα χρώματα του κουφώματος. 
  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων (τραπεζάκια, καρέκλες, 

κουβάδες, σκούπες, ήδη καθαρισμού, καλαθάκια, σακκούλες, γλάστρες κλπ) εκτός των 
καταστημάτων, με οποιονδήποτε τρόπο, απευθείας στο δάπεδο ή αλλού, καθώς και η ανάρτησή τους 
στις όψεις των κτιρίων, στις κολώνες του περιστώου, στα στέγαστρα και τις τέντες. 

� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων σε τοίχους ακινήτων άλλων ιδιοκτητών, τις 
ώρες που αυτά δεν λειτουργούν ή ακόμα και όταν είναι μόνιμα κλειστά, σε χώρους που 
χρησιμοποιούνται από τον Δήμο Ρόδου, καθώς και στα πεζοδρόμια ή τους κοινόχρηστους χώρους 
πέραν των επιτρεπόμενων. 

� Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων επάνω ή γύρω από δέντρα, στους 
περιμετρικούς δρόμους και κήπους. 

� Απαγορεύεται κατηγορηματικά κάθε είδους διαφήμιση με stands ή επιγραφές ή άλλους 
τρόπους πέραν των όσων προβλέπονται παραπάνω ή έξω από τις επιτρεπόμενες προθήκες. 

� Το εκθετήριο θα έχει δύο ή περισσότερες αναβαθμίδες (και όχι μία) και κλιμακούμενο ύψος. 
Απαγορεύεται η μετατροπή του σε κλειστή βιτρίνα, ντουλάπα ή αποθηκευτικό χώρο, καθώς και η 
χρήση του σε απόσταση από την όψη των καταστημάτων, καθώς και η μόνιμη τοποθέτηση του. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
� Η έκθεση των προϊόντων στον κοινόχρηστο χώρο, σε πολλές περιπτώσεις υποβαθμίζει την 

ποιότητα του εμπορικού χώρου και των εμπορευμάτων, αν γίνεται με προχειρότητα και χωρίς 
σχεδιασμό. Με την κατάλληλη υποδομή στο εσωτερικό του καταστήματος βελτιώνεται η  έκθεση και 
προβολή των διαφόρων ειδών. 

� Η ύπαρξη κοινόχρηστου χώρου και η τοποθέτηση  εμπορευμάτων σε ξύλινους πάγκους 
πρέπει να είναι ενσωματωμένη με τη συνολική αισθητική της πρόσοψης. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για τις συγκεκριμένες κατασκευές αλλά και για την έκθεση των ειδών (π.χ. τιμές) δεν 
πρέπει να είναι χαμηλότερης ποιότητας από τα αντίστοιχα για την κατασκευή των λοιπών στοιχείων 
της επιχείρησης (βιτρίνα, εμπόρευμα, προθήκη κτλ.) Προκειμένου να προσελκυσθούν επισκέπτες 
υψηλού επιπέδου, θα πρέπει ακόμα και οι λεπτομέρειες στην κάθε επιχείρηση να συνάδουν με την 
ποιότητα του αντίστοιχου επιπέδου που προσπαθούν να προσελκύσουν. Γι’ αυτό και προτείνεται ξανά 
η συνεργασία με ειδικευμένους επαγγελματίες για την παροχή αισθητικά άρτιας εικόνας της 
επιχείρησης. 
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11.6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ Ή ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Προκειμένου να διαχωριστεί και να διακοσμηθεί ο κοινόχρηστος χώρος που διατίθεται σε ένα 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι δυνατόν να τοποθετηθούν παράλληλα ή παράπλευρα 
στην όψη συγκεκριμένα διαχωριστικά στοιχεία με φύτευση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο είδος 
επαναλαμβανόμενο κατά μήκος του ΚΧ και ένα μόνο φυτικό είδος για κάθε επιχείρηση.  

    
ΦΥΤΑ 
Θαμνώδη, με ή χωρίς λουλούδια, κατά προτίμηση δείγματα της τοπικής χλωρίδας, βότανα κλπ. 
  
ΥΛΙΚΟ 
Κεραμικό ή ξύλο (Εσωτερικά μπορούν να υπάρχουν πλαστικά δοχεία, με τρόπο ώστε να μην 

είναι εμφανή). 
  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Μέγιστο πλάτος: 0,40μ. Μέγιστο ύψος μαζί με τα φυτά: 0,80μ. Σχήμα τετράγωνο ή στρογγυλό. 
  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
Σύμφωνα με το μήκος της όψης και όχι περισσότερα από 7 σε κάθε κάναβο. 
 

ΧΡΩΜΑ 
Σύμφωνα με την αισθητική της επιχείρησης, την επιλογή των φυτών, σε αρμονία με την όψη του 

κτιρίου. 
  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
� Η εγκατάσταση των διαχωριστικών πρέπει να είναι αυστηρά εντός των ορίων του διατιθέμενου 

κοινόχρηστου χώρου, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζει και την άνετη και ασφαλή είσοδο και έξοδο των 
πελατών σε ένα τουλάχιστον σημείο ανά βιτρίνα. Η θέση των διαχωριστικών θα είναι σταθερή. 

� Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η κίνηση των πεζών και των πελατών 
σε περίπτωση ανάγκης. 

� Απαγορεύονται οι ζαρντινιέρες κάθε τύπου καθώς και όλα τα συμπαγή  διαχωριστικά ή τα 
διαφανή υλικά (π.χ. πλεξιγκλας, υφάσματα, υαλοπίνακες, λαμαρίνες). 

� Απαγορεύονται τα ψεύτικα λουλούδια, τα πλαστικά φυτά και τα μπαμπού, όπως και τα 
αναρριχητικά φυτά. 

� Απαγορεύεται η χρήση γλαστρών χωρίς φυτά. 
� Τα παράπλευρα διαχωριστικά στοιχεία θα αφαιρούνται με ευθύνη των μισθωτών, όποτε η 

επιχείρηση κλείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα (πέραν του διμήνου). 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η τοποθέτηση των διαχωριστικών είναι εντελώς προαιρετική και δεν συνίσταται αν δεν υπάρχει 

απόφαση όχι μόνο για μια καλαίσθητη κατασκευή, αλλά και για τη συντήρηση της σε καλή κατάσταση. 
Οι μισθωτές έχουν ακεραία την ευθύνη για την ευπρεπή εικόνα, την καθαριότητα και τη συντήρηση 
των φυτών.  Ο Δήμος Ρόδου διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης τους, εφόσον δίνουν εικόνα 
εγκατάλειψης ή εντοπιστούν κατ’ επανάληψη βρώμικα με ξερά ή χωρίς καθόλου φυτά. 

Η επιλογή των φυτών σχετίζεται: 
� με χρωματικές επιλογές και αισθητικές απαιτήσεις που μπορεί και να συνδέονται με τις εποχές 

του έτους,  
� με αρχές που συνδέονται με την εξοικονόμηση πόρων (νερό) και με την ορθολογική και 

οικολογική χρήση (λίπασματα), 
� με την ευκολία στη συντήρηση. 
Η χρήση παράπλευρου διαχωριστικού στοιχείου είναι δυνατή μόνο μεταξύ επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και μόνο μετά από συμφωνία και από κοινού αίτηση μεταξύ των 
εκατέρωθεν μισθωτών για χρήση ενός είδους διαχωριστικού κάθετα στη πρόσοψη. Τοποθετούνται 
μέσα στα όρια του κοινόχρηστου χώρου ανεξάρτητα από την όψη και πρέπει να συνάδουν με τα 
παράλληλα διαχωριστικά στοιχεία και την όψη και των δυο καταστημάτων. 

Ισχύουν και σ’ αυτή την περίπτωση οι απαραίτητες εγκρίσεις για την τοποθέτησή τους 
(σύμφωνη γνώμη ΔΜΠ&Μ και έγκριση από ΥΜΝΤΕ-ΥΠΠΑ). 
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12. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Οι αιτήσεις για τροποποιήσεις και χωροθετήσεις νέων κοινόχρηστων χώρων γίνονται δεκτές 
από τον Οκτώβριο έως και το Μάρτιο κάθε έτους, στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου.  

Οι αιτήσεις εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Ρόδου μετά από διαβούλευση των ενδιαφερόμενων φορέων, εισήγηση της Διεύθυνσης 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, και έγκριση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων του ΥΠΠΑ και ισχύουν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

13. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

 Ο ΚΧ της Νέας Αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και του κουβουκλίου της παλιάς Ιχθυαγοράς 
μπορεί να παραχωρείται περιστασιακά προς χρήση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

1 Οι άδειες προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων 
εκδίδονται από το Γραφείο Προσόδων του Δήμου Ρόδου. Συγκεκριμένα για τη Νέα Αγορά θα πρέπει 
να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων ώστε να διασφαλίζεται η 
προστασία του μνημείου. 

2 Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το τριήμερο, με δυνατότητα παράτασης για τρεις 
μέρες ακόμα. Στον ίδιο φορέα και εφόσον πρόκειται για εκδήλωση «εμπορικού» χαρακτήρα δεν θα 
χορηγούνται παραπάνω από δύο (2) άδειες το χρόνο. 

3 Απαγορεύεται η τοποθέτηση παντός είδους περιπτέρου καθώς και το κρέμασμα 
διαφημιστικών banners χωρίς την έγκριση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

4 Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μην δημιουργείται όχληση στα 
καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή ροή των πεζών και να τηρούνται οι κανόνες αποφυγής 
ηχορύπανσης, καθώς και ανταγωνισμού σε σχέση με τους μισθωτές της Νέας Αγοράς. Οι φορείς είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση της καθαριότητας του παραχωρούμενου χώρου και μετά την λήξη της 
χρήσης είναι υποχρεωμένοι να απομακρύνουν οποιαδήποτε κατασκευή έχουν τοποθετήσει, εκτός του 
χώρου της Νέας Αγοράς. 

5 Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθει καμία βλάβη ή 
ζημιά στο μνημείο, σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο. Για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στη χρήση του χώρου, στη μεταφορά, τοποθέτηση και χρήση βαριών αντικειμένων, στη στερέωση ή 
ανάρτηση διαφημιστικών, φωτισμού, καλωδίων και λοιπού εξοπλισμού στον μνημειακό χώρο. 

6 Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων βαρύνονται με το κόστος 
αποκατάστασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από 
τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον ανά τ.μ. της περιοχής τέλος 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Σε περίπτωση που ο φορέας που υποβάλλει την αίτηση έχει στο 
παρελθόν προκαλέσει ζημιές, ή έχει επιδείξει παραβατική συμπεριφορά βεβαιωμένη από συνεργεία 
ελέγχου του Δήμου, τότε η κατάθεση εγγυητικής επιστολής είναι υποχρεωτική για την χορήγηση της 
αιτούμενης άδειας. Ο Δήμος επιφυλάσσεται για τη μη χορήγηση άδειας εφόσον ο αιτούμενος έχει 
καταχραστεί τους κανόνες της παραχώρησης (καθαριότητα, ηχορύπανση, πρόκληση ζημιών, 
παραβίαση κανονισμού κλπ) για περισσότερες από δύο φορές.  

7 Οι άδειες που αφορούν σε κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς χορηγούνται ατελώς και σε 
αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης. Για τους παραβάτες θα 
γίνεται άμεση βεβαίωση της παράβασης από τον Δήμο και θα επιβάλλεται πρόστιμο, κατά τις 
προβλέψεις του Ν.2946, τόσο στις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, όσο και στον διοργανωτή της 
εκδήλωσης. 

8 Οι άδειες περιστασιακής παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου χορηγούνται αποκλειστικά και 
μόνο για την προβολή κοινωνικών μηνυμάτων, πολιτιστικούς ή κοινωνικούς σκοπούς και 
απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων, ή οι θρησκευτικές συνάξεις. Του 
περιορισμού εξαιρούνται οι οικονομικές εκστρατείες του ΕΕΣ, εμπορικές δραστηριότητες αμιγώς 
φιλανθρωπικών σωματείων, μη κυβερνητικών οργανώσεων με κοινωφελή σκοπό, στήριξης 
αποφυλακισθέντων ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

9 Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας και οι εμπλεκόμενοι οφείλουν άμεσα να 
συμμορφωθούν, άλλως επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις (Ν.1080/80 και Ν.1828/89). 

10 Πέραν των παραπάνω, είναι δυνατή η περιοδική μίσθωση της παλιάς Ιχθυαγοράς 
κατά προτεραιότητα από το Σύλλογο επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Νέας 
Αγοράς, ή αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από άλλο Σύλλογο επαγγελματιών μη ανταγωνιστικό με τον 
προηγούμενο (π.χ. ανθοπώλες). Σε περίπτωση περισσότερων από μιας προτάσεων, θα γίνεται 
αξιολόγηση στην αρχή του έτους από το Σύλλογο επιχειρηματιών, και θα προτείνεται πρόγραμμα 
μίσθωσης για χρονικό διάστημα έως και τριών μηνών κατ’ έτος, για έκθεση μόνο επιλεγμένων 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις των μελών του, αποκλειστικά με ευθύνη οργάνωσης 
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και λειτουργίας του Συλλόγου και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι, δύναται να ανανεωθεί η μίσθωση για τρεις μήνες ακόμα. Σε 
περίπτωση που η χρήση αυτή καταστεί αποδοτική για τους επιχειρηματίες και γίνει γνωστή στο ευρύ 
κοινό δύναται μετά από Γενική Συνέλευση και έγγραφη αίτηση του Συλλόγου να αποδοθεί 
αποκλειστική χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με τους ίδιους όρους και το ανάλογο αντίτιμο. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών οι οποίες θα συνοδεύονται 
και από μελέτες εφαρμογής και οι οποίες θα περιλαμβάνουν πέραν της ένταξης της νέας χρήσης και 
τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του θόλου, σύμφωνα με τις ιστορικές φωτογραφίες. Οι 
μελέτες αυτές θα πρέπει να έχουν την έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του ΥΜΝΤΕ του 
ΥΠΠΑ. 

 
14. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε μηχανοκίνητου τροχοφόρου, αυτοκινήτου ή δικύκλου 

εντός της Νέας Αγοράς, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Η τροφοδοσία των καταστημάτων 
θα γίνεται από τις 07:00 έως τις 10:00 από τις περιμετρικές οδούς και από τις τέσσερις πύλες εισόδου, 
με καροτσάκι.  

Σε περίπτωση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, και μόνο στην περίπτωση που απαιτείται η 
μεταφορά κάποιου βαρέως ή ογκώδους αντικειμένου, είναι δυνατή η είσοδος τροχοφόρου οχήματος 
μόνο ύστερα από σχετική άδεια της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, οπότε και 
υπάλληλος της θα απομακρύνει προς στιγμήν το κατακόρυφο εμπόδιο της κοντινότερης πύλης, για 
όσο διάστημα διαρκεί η μεταφορά. 

Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται τόσο για την τοποθέτηση οριζόντιων ή/και κατακόρυφων εμποδίων 
σε όλες τις πύλες εισόδου, αλλά και για τη θεσμοθέτηση θέσεων στάθμευσης δικύκλων, έξω από τη 
ΒΑ, Β και ΝΔ πύλη εισόδου.  

 
15. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 
(Απόσπασμα κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ροδίων). 
 
Οι παραγωγοί Αστικών Στερεών Αποβλήτων οφείλουν: 
1. Να συσκευάζουν τα αστικά στερεά απόβλητα  μέσα σε πλαστικές στεγανές σακούλες 

ερμητικά κλειστές, πριν την εναπόθεσή τους μέσα στους κάδους. 
2. Να βγάζουν από το χώρο ευθύνης τους και να τοποθετούν τις σακούλες με τα αστικά 

στερεά απόβλητα στους κάδους μετά τη δύση του ήλιου και πάντως πριν την ώρα διέλευσης του 
απορριμματοφόρου από την περιοχή της Νέας Αγοράς σύμφωνα με τα προγράμματα αποκομιδής 
που ανακοινώνει η Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου. 

3. Να τοποθετούν τις σακούλες πάντα μέσα στους κάδους εφ΄ όσον έχουν ελεύθερο 
χώρο. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι γεμάτος, ο παραγωγός οφείλει να προχωρήσει στον αμέσως 
πλησιέστερο σ’ αυτόν κάδο. 

4. Οι ένοικοι των καταστημάτων (κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος) οφείλουν να 
μεταφέρουν τα αστικά στερεά απόβλητά τους με καρότσι ή άλλα μέσα δίχως να τα σύρουν στο έδαφος 
προκαλώντας ρύπανση κυρίως από τη διαρροή λαδιών μαγειρέματος. 

5. Σε περίπτωση χρήσης κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων, δεν επιτρέπεται η 
μετακίνησή του από την καθορισμένη θέση τους. Το ίδιο ισχύει και για τα καλάθια 
μικροαπορριμμάτων. 

6. Να μην τοποθετούν μέσα στους κάδους αστικά στερεά απόβλητα που δεν είναι 
οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή 
υλικά, κ.λ.π. τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή 
ακόμα και να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

7. Οι ένοικοι των καταστημάτων και γραφείων είναι υποχρεωμένοι να ελαχιστοποιούν 
τον όγκο των χαρτοκιβωτίων συσκευασίας δια πιέσεως και περιδέσεως σε πακέτα βάρους μέχρι 20 
κιλών. Τα συμπιεσμένα και συσκευασμένα σε πακέτα χαρτοκιβώτια θα αφήνονται σε θέσεις δίπλα από 
τους κάδους μετά την δύση του ηλίου. 

8. Σε περίπτωση εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, οι 
ένοικοι των καταστημάτων και γραφείων της Νέας Αγοράς είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις 
σχετικές οδηγίες που θα τους δοθούν από τη Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

9. Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών στερεών αποβλήτων στους χώρους 
της Νέας Αγοράς, έστω κι αν πρόκειται για μικροαντικείμενα συσκευασίας ή ατομικής χρήσης. 
Επιτρέπεται η απόρριψή τους μόνον στα καλαθάκια απορριμμάτων ή στους κάδους. 

10. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων  (ανεξαρτήτως αν 
αυτά είναι συσκευασμένα ή όχι) σε καλάθια απορριμμάτων. 
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11. Τα κατοικίδια ζώα θα πρέπει να συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους. Τα στερεά 
περιττώματά τους θα συλλέγονται με ευθύνη του, σε ειδικές σακούλες (πλαστικές ή χάρτινες) και θα 
απορρίπτονται εντός των κάδων. 

12. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νόμιμα δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, είτε 
διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα είτε όχι, οφείλουν να διατηρούν, τους  χώρους αυτούς καθαρούς με 
ευθύνη και δαπάνη τους. Δεν επιτρέπεται στους χώρους αυτούς η εναπόθεση, προσωρινή ή μόνιμη, 
καθισμάτων, κουβάδων, ειδών καθαρισμού, αντικειμένων σε αχρησία, παλιών ψυγείων, ή 
οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, χρηστικού ή μη, πλην των ρητά αναφερθέντων στα αντίστοιχα 
κεφάλαια του παρόντος. 

13. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη φυλλαδίων και η οπτική ρύπανση με αφίσες και 
εμπορικά διαφημιστικά. 

14. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή υπολειμμάτων οικοδομικών 
εργασιών ανακαινίσεων και επισκευών στους χώρους της Νέας Αγοράς τόσο στη στάθμη του 
περιβάλλοντος χώρου της όσο και στις στάθμες του δώματος των καταστημάτων ή γραφείων. Η 
απομάκρυνση και τελική διάθεσή τους γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του εκάστοτε μισθωτή, ο οποίος 
είναι και υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καθαριότητα του χώρου, αλλά και την αποκατάσταση 
κάθε πιθανής ζημιάς που προκαλείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 

Τέλος προτείνεται η συνεργασία με εθελοντικούς ή ιδιωτικούς φορείς ανακύκλωσης 
απορριμάτων, χαρτιού, λαδιών, πλαστικών, αλουμινίου, γυαλιού κλπ. Στην περίπτωση αυτή είναι 
δυνατή η τοποθέτηση κάδων συλλογής μετά από συνεννόηση και εισήγηση της ΔΜΠ&Μ. 

 
16. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους μισθωτές επιθυμεί να προβεί σε εργασίες 
αποκατάστασης-ανακαίνισης στο χώρο που μισθώνει, οφείλει να κατέχει κάθε απαραίτητη άδεια, από 
όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Επιπρόσθετα οφείλει: 

� Να παίρνει με απόλυτη προσωπική του ευθύνη όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την 
ασφάλεια των εργαζομένων και το διερχόμενων επισκεπτών. 

� Να περιφράξει το εργοτάξιο με τρόπο ασφαλή, σταθερό, αδιαφανή και κατά το δυνατόν 
καλαίσθητο, ώστε να μην προκαλείται ενόχληση στις γειτονικές επιχειρήσεις, είτε από θόρυβο ή 
σκόνη, είτε από οπτική ρύπανση, οικοδομικά υλικά, ελλιπή πρόσβαση κλπ. 

� Οι εργασίες μεγάλης κλίμακας μπορούν να εκτελούνται μόνο από Νοέμβρη έως και Απρίλη και 
να προγραμματίζονται έτσι ώστε να τελειώνουν το συντομότερο δυνατόν εντός αυτής της περιόδου, 
ώστε να μην πλήττονται οι όμορες επιχειρήσεις. Μοναδική εξαίρεση οι εργασίες που πρέπει να γίνουν 
σε ξηρό περιβάλλον, για τις οποίες ο μισθωτής οφείλει να πάρει ειδική έγκριση από τη Δ/νση 
Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων χωρίς αυτό να υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις. 

� Για κάθε πιθανή εργασία που μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε βλάβη, σωματική ή υλική σε 
διερχόμενους ή επισκέπτες της Ν. Αγοράς θα πρέπει να τοποθετούνται τα ανάλογα εμπόδια και 
προειδοποιητικές πινακίδες καθόλη τη διαδρομή ή έκταση τους, ώστε η πρόσβαση να είναι αδύνατη σ’ 
αυτές χωρίς να ληφθούν οι ανάλογες προφυλάξεις. 

� Η οριοθέτηση του χώρου εργασίας και η μεταφορά μπάζων ή οικοδομικών υλικών θα γίνεται 
ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων για συγκεκριμένο, 
αυστηρά καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

� Τέλος είναι υποχρεωτική η χρήση κάδων αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων, εφόσον οι 
εργασίες είναι μεγάλης έκτασης. Απαγορεύεται ρητά η απόθεση, έστω και προσωρινή, οικοδομικών 
απορριμμάτων οποιουδήποτε τύπου (σοβάδες, αγωγοί, εξαρτήματα, ταμπέλες κλπ) σε χώρους έξω 
της περίφραξης του εργοταξίου. 

 
 
 
17. ΑΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
Άγρα πελατών: αδίκημα που διαπράττει "όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί με οποιοδήποτε 

τρόπο πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, 
υπηρεσίες εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού καταστήματος" 
(Ν. 3498/2006, άρθρο 53). 

Η αρνητική εικόνα που δίνει ένας τουριστικός προορισμός στον οποίο είναι ανεκτή η άγρα 
πελατών, φανερώνει όχι μόνο έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους των επιχειρηματιών, αλλά θίγει τα 
συμφέροντα των ευσυνείδητων επιχειρηματιών, μειώνει την εμπορική αξία της Νέας Αγοράς και 
βεβηλώνει την εικόνα της Ρόδου ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού.  

 Σύμφωνα με την από 17-05-07 εγκύκλιο του Αντεισαγγελέα Σύρου και το άρθρο 4 παρ.3 του 
Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν.3498/06 (ΦΕΚ 230/Α), 
προβλέπει δύο αδικήματα: την άγρα πελατών και την συναλλαγή, διαπραγμάτευση ή μεσολάβηση για 
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την παροχή υπηρεσιών χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον, το τρίτο εδάφιο του ίδιου ως 
άνω άρθρου διαλαμβάνει ότι, ανεξαρτήτως των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στους παραβάτες 
και πρόστιμο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ.  

Προς αποσαφήνιση της νομικής μεταχείρισης και των κυρώσεων που προβλέπονται για τις 
ανωτέρω πράξεις διευκρινίζεται ότι: 

η άγρα πελατών αποτελεί πλέον πλημμέλημα
3
, υπαγόμενο στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα των 

Μονομελών Πλημμελειοδικείων. Έτσι, το αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως και οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι ή τα αστυνομικά όργανα υποχρεούνται πλέον, εφόσον ο δράστης καταλαμβάνεται επ΄ 
αυτοφώρω, να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα (άρθρα 417-
418 ΚΠΔ). Ομοίως υποχρεούνται να προβούν και στην επ΄ αυτοφώρω σύλληψη του προσώπου 
(ιδιοκτήτη – εκμεταλλευόμενου την τουριστική επιχείρηση) για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο 
δράστης, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις του αυτόφωρου και γι΄ αυτόν. 

 
18. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Οποιαδήποτε επέμβαση στο χώρο της Νέας Αγοράς γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση των 
αρμόδιων υπηρεσιών εφόσον η επιχείρηση είναι καθόλα συμμορφωμένη με τις υποδείξεις του 
παρόντος και αναστέλλεται αυτοδίκαια σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού.  

Προκειμένου να γίνουν επεμβάσεις που αναφέρονται σε όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να 
υπάρχει εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου (ΔΜΠΜ) και η 
έγκριση της ΥΝΜΤΕ (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων) ως αρμόδιας υπηρεσίας 
ελέγχου του ΥΠΠΑ (Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού), η οποία όμως δεν υποκαθιστά άλλες 
απαιτούμενες εγκρίσεις πολεοδομικών, υγειονομικών ή άλλων εφαρμογών. 

 Οι παρεχόμενες άδειες θα έχουν διάρκεια: 
� δύο ετών εφόσον αφορούν σε επεμβάσεις στις όψεις 
� ενός έτους εφόσον αφορούν σε κοινόχρηστους χώρους. 
Καμία άδεια δεν είναι δυνατόν να δοθεί αν παραβιάζεται έστω και μία από τις διατάξεις του 

παρόντος Κανονισμού κατά την υποβολή της αίτησης. Η μόνιμη αναίρεση οποιασδήποτε παρατυπίας 
αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας στην ίδια επιχείρηση, άσχετα με το αν 
αφορά το ίδιο αντικείμενο (π.χ. η παράβαση του κανονισμού των όψεων αποτελεί κώλυμα για τη 
χορήγηση κοινόχρηστου χώρου και αντίστροφα). 

Επίσης, οι άδειες παραχώρησης ΚΧ δεν θα ανανεώνονται μετά το πέρας της διάρκειας τους, 
εφόσον υπάρχουν περισσότερες από δύο πιστοποιημένες παραβάσεις από τους Ελεγκτές του Δήμου 
ή/και την Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών από την υποβολή της 
αίτησης. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας: 
� Αποτύπωση, περιγραφή και φωτογραφίες υφιστάμενης κατάστασης. 
� Σχέδια και περιγραφή πρότασης. Προτείνεται η συνεργασία με επαγγελματίες αρχιτέκτονες, 

μηχανικούς, γραφίστες  ή εν γένει επαγγελματίες (ανάλογα με τις προς έγκριση εργασίες) με γνώση και 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της σύνθεσης εντός μνημειακού χώρου. 

� Βεβαίωση των Ελεγκτών του Δήμου ή/και της Ελληνικής Αστυνομίας για τις πιστοποιημένες 
παραβάσεις των τελευταίων δώδεκα μηνών από την υποβολή της αίτησης. 

Οι καταστηματάρχες πρέπει να ειδοποιηθούν για την εφαρμογή των προδιαγραφών που 
περιλαμβάνονται εδώ. Εντός 60 εξήντα ημερολογιακών ημερών από την ψήφιση του παρόντος από το 
Δημοτικό Συμβούλιο ως «Κανονιστικής Διάταξης» θα πρέπει να απομακρύνουν από τις ιδιοκτησίες 
τους τυχόν αυθαίρετες κατασκευές όπως αυτές ορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές. Μετά την 
παρέλευση του διαστήματος αυτού η υπηρεσία δύναται να προβεί στην απομάκρυνσή τους χωρίς 
άλλη προειδοποίηση. 

Επισημαίνεται ότι οι άδειες ενοικίασης καταστημάτων, γραφείων ή κοινοχρήστου χώρου θα 
δίδονται μόνο μετά από έλεγχο της τήρησης όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό. Η μη 
συμμόρφωση, μετά την επιβολή δύο προστίμων για τον ίδιο λόγο, θεωρείται αθέτηση των όρων του 
μισθωτήριου Συμβολαίου και καταπάτηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τόσο του Δήμου 
όσο και των υπόλοιπων μισθωτών, και έχει ως συνέπεια την αφαίρεση της άδειας κοινόχρηστου 
χώρου και την άμεση σφράγιση του καταστήματος.  

Σε περίπτωση παραπομπής μιας επιχείρησης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την 
σφράγιση της και ανεξαρτήτως της απόφασης αυτής, οι Ελεγκτές του Δήμου υποχρεούνται να 
ελέγχουν την εν λόγω επιχείρηση σε καθημερινή βάση για δέκα ημέρες πριν και δέκα μετά την 
συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο έλεγχος της επιχείρησης θα βεβαιώνεται με την έκδοση απόδειξης από 
την ταμειακή μηχανή της επιχείρησης και θα προσκομίζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά τη 

                                                      
3
 Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 4 παρ. 3 εδ. α του Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) με το άρθρο 53 

του Ν. 3498/06 (ΦΕΚ 230/Α) 
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συζήτηση της υπόθεσης για να βεβαιώσει τη διάρκεια της παράβασης. Θα εφαρμοσθούν πλήρως οι 
διατάξεις των κειμένων νόμων. 

Οποιεσδήποτε προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ροδίων για την 
Νέα Αγορά, παύουν να ισχύουν με την ισχύ του παρόντος. 

Τέλος, στο Πρότυπο Συμβολαίου μίσθωσης θα ορίζεται η συμμόρφωση με τον Κανονισμό. 
Επίσης στο ίδιο συμβόλαιο θα προβλέπεται δέσμευση για άρση πιθανών παρανομιών των 
προηγούμενων ενοικιαστών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 
19. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Εφόσον οι υφιστάμενες χρήσεις διαφέρουν από τις χρήσεις που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, δίνεται διάστημα το ανώτερο τριών χρόνων ή μέχρι τη λήξη της μίσθωσης για να βρεθεί 
νέο μισθίο. Όλες οι νέες μισθώσεις θα γίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, για τα επόμενα τρία χρόνια, σε οποιοδήποτε άλλο πλην της χρήσης και του 
διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου άρθρο του κανονισμού (επιγραφές, καρέκλες – τραπέζια, προθήκες 
– θύρες - ρολά, χρωματισμοί, σκίαστρα - ομπρέλες, εμπορεύματα, ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις, καθαριότητα, άγρα πελατών, κυκλοφορία οχημάτων) επισείεται πλήρης αφαίρεση του 
διατιθέμενου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς καμία παρέκκλιση-εξαίρεση. 

 
Στην συνέχεια αφού ο αντιδήμαρχος απάντησε σε ερωτήσεις των μελών, τον λόγο πήρε ο 

Πρόεδρος και παρατήρησε πως πρέπει να υπάρξει αυστηρότητα στις ομαδοποιήσεις των κατηγοριών 
χρήσεων των καταστημάτων καθώς επίσης και στην εξωτερική τους όψη από αισθητικής άποψης. 

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

τα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό, τις τοποθετήσεις του 
Αντιδημάρχου Κου Κακούλη, του Προέδρου Μιλτιάδη Παγκά και των μελών Σώματος, που 
περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
  
Να εισηγηθεί ΟΜΟΦΩΝΑ ΘΕΤΙΚΑ επί του συνόλου της Μελέτης για την αναβάθμιση της Νέας 

Αγοράς, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
 

 Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της Ν, Αγοράς κ. Κοψιάς ο 
οποίος είπε ότι όταν εγένετο η διαβούλευση, εξέφρασε κάποιες απόψεις οι οποίες δεν έχουν 
καταγραφεί στον κανονισμό. 

 
Απαντώντας ο κ. Κακούλης είπε ότι έχουν συμπεριληφθεί οι παρατηρήσεις, αν όμως ξέφυγε 

κάτι και δεν έχει προβλεφθεί, μπορεί ο Πρόεδρος να εκφράσει τις απόψεις του στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Και αν αυτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση , τότε αυτές θα συμπεριληφθούν στον 
κανονισμό.  

  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Συμφωνώ στην αναγκαιότητα του κανονισμού, όμως 
επειδή ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της Νέας Αγοράς δήλωσε ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις 
του κατά το στάδιο της διαβούλευσης  δεν έχουν καταγραφεί στην εισήγηση, θα αποφασίσω για την 
σύμφωνη η μη γνώμη μου στο Δημοτικό Συμβούλιο  

  
Τα υπόλοιπα μέλη μετά από πρόταση του Προέδρου, εγκρίνουν την απόφαση της Δημ. 

Κοινότητας Ρόδου με την επιφύλαξη να εκφράσουν τις απόψεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
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,  

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
   Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 161/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Ν. Αγοράς που 
έχει ως ανωτέρω (Η κ. Καραγιάννη θα αποφασίσει στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την τοποθέτηση της.)  

 
Αρ. αποφ. 130/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΑ5ΒΩ1Ρ-ΕΣΧ 
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Περίληψη 

 
Ανάπλαση νησίδας πάρκου Ροδινιού. (Έγγραφο ΑΠ 2/53616/2016 της Δνσης 

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

μελών το ΑΠ 2/53616/2016 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που έχει ωε κατωτέρω: 

     Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχει συντάξει μελέτη που αφορά την 
αποκατάσταση και καλλωπισμό παρτεριών σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένα από τα 
παρτέρια στο οποίο θα γίνουν εργασίες ανάπλασης είναι η νησίδα εισόδου  στο πάρκο του 
Ροδινιού επί της οδού Ρόδου-Λίνδου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει καθαίρεση υφιστάμενων 
κατασκευών και αντικατάσταση επιφανειακού εδάφους. Εγκατάσταση χλοοτάπητα 
Trifollium repens και δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο 
από ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας. Τοποθέτηση διακοσμητικής 
κατασκευής.   Η υπηρεσία μας εισηγείται την ανάπλαση της νησίδας πάρκου Ροδινιού και 

ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας ζωής τη σύμφωνη γνώμη της.          

                                                         
                                                                   Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος                                                        
                                                                           Κυριαζής Στέφανος 
  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου. 73 παρ. 1 υποπαράγραφο β εδ. 2 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87
 
Α’/07-06-2010) περί 

Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

Αποφασίζει ομόφωνα 
 
   Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπλαση της νησίδας εισόδου  στο πάρκο του 

Ροδινιού επί της οδού Ρόδου-Λίνδου, η οποία θα περιλαμβάνει καθαίρεση υφιστάμενων κατασκευών 
και αντικατάσταση επιφανειακού εδάφους, εγκατάσταση χλοοτάπητα Trifollium repens και δικτύου 
άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο από ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή 
μπαταρίας, καθώς και τοποθέτηση διακοσμητικής κατασκευής 

 
Αρ. αποφ. 131/20-07-2016                                         ΑΔΑ: ΩΘΕ0Ω1Ρ-Μ1Μ 

 
Περίληψη 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 302/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου με 

θέμα: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη 
Ζίγδη (τροπ. Κανονισμού κχ)» (Θέμα από αναβολή).  

   
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεωργιος Κακούλης έθεσε υπόψη των 
μελών την υπ’ αριθ. 302/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Ρόδου που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ 7: «Επανεξέταση αιτήματος κατάληψης κοινόχρηστου χώροου στην πλατεία 

Ιωάννη Ζίγδη (τροπ. Κανονισμού κχ)» 
 
 O Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Κο Παρασκευά Δημήτρη, μηχανικό της εταιρείας «ΤΑΧΕΡ Σ. & 

Π. Ο.Ε.» ο οποίος εξηγεί ότι αυτό που αιτείται η επιχείρηση ουσιαστικά είναι η τοποθέτηση 5 συνολικά 
τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος του περιτειχίσματος του διατηρητέου κτιρίου που ενοικιάζει, τα οποία 
βρίσκονται σε μια εσοχή ανάμεσα σε δυο μεγάλους ευκαλύπτους όπου τα τραπεζοκαθίσματα δεν 
έχουν καμία σχέση με το πέρασμα ουσιαστικά των διερχόμενων πεζών, και στην συνέχεια δείχνει στα 
μέλη φωτογραφία από το σημείο αυτό.  

 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Κο Χάρη Λαμπρίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα 

αναφέρεται την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήμα Τακτοποιήσεων - 
Απαλλοτριώσεων, η οποία έχει ως εξής: 
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Σ Χ Ε Τ . : α) Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/85939/11-09-2015 έγγραφο της Δημοτικής κοινότητας 
Ρόδου (που έλαβε αριθ. πρωτ. 1775/15-09-2015 από την Υπηρεσία μας), με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε το υπ' αριθ. πρωτ. 2/79296/24-08-2015 αίτημα του κ. Παναγιώτη Τάχερ. 

   β) Η υπ' αριθ. πρωτ. 1640/11-10-2013 (ΟΙΚ.) προγενέστερη εισήγηση της Υπηρεσίας μας.   
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με το οποίο μας διαβιβάσατε αίτημα της 

εταιρείας «ΤΑΧΕΡ Σ. & Π. Ο.Ε.» περί επανεξέτασης προγενέστερου αιτήματος (αριθ. πρωτ. 1463/12-
09-2013) παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σας ενημερώνουμε 
για τα εξής : 

α.  Το εν λόγω κατάστημα βρίσκεται επί της πλατείας Ιωάννη Ζίγδη, στη συμβολή των οδών 
28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, έχει χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα 
λειτουργεί ως «καφετέρια - σνακ μπαρ» (σύμφωνα με την με αριθ. απόφ. 557/09-10-2012 άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήματος) υπό την επωνυμία "EDESTA CAFE".  

β. Ο αιτούμενος χώρος έχει επιφάνεια 23,65 τ.μ. και αποτελεί λωρίδα κοινόχρηστου 
χώρου πλάτους 1,80 μ. που βρίσκεται ανάμεσα στο κατάστημα και το παράπλευρο παρτέρι, σε 
επαφή με το τοιχίο στο όριο της πρασιάς του καταστήματος, όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες 
φωτογραφίες και σημειώνεται με τα στοιχεία γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο τοπογραφικό σκαρίφημα του 
ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικού Αντώνη Ε. Γιαννικουρή. 
Το ελεύθερο τμήμα που απομένει για την διέλευση των πεζών έχει πλάτος 1,26 τ.μ. 

γ.  Το προγενέστερο αίτημα παραχώρησης του παραπάνω κοινόχρηστου χώρου είχε 
εξεταστεί από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και είχε απορριφθεί με την υπ' αριθ. 
366/2013 απόφασή του κατόπιν της παραπάνω σχετικής (β) εισήγησης της Υπηρεσίας.    

Επανεξετάζοντας το αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου της εταιρείας «ΤΑΧΕΡ Σ. & 
Π. Ο.Ε.» και έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1640/11-10-2013 (ΟΙΚ.) προγενέστερη εισήγηση της 
Υπηρεσίας μας  (β σχετική) για το εν λόγω αίτημα. 

2. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, όπως εγκρίθηκε με την 
υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

3.   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 
άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», στο οποίο 
αναφέρεται ότι :  

«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, 
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 
1,50 μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και 
μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός 
εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 

Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη 
αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται 
ως μη εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος 
όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, 
σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

4.  Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με 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. (...). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, 
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εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες 
οι ρυθμίσεις 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». 

5. Το σκαρίφημα του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού Τ.Ε. Παρασκευά Ι. Δημητρίου (που μας 
απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 04-11-2015), σύμφωνα με το οποίο η λωρίδα του 
αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου έχει πλάτος 1,80 μ.. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος που 
απομένει ελεύθερος για την εξυπηρέτηση των διερχομένων πεζών ανάμεσα στο κατάστημα 
και το παράπλευρο παρτέρι να απομειώνεται από περίπου 3,00 μ. σε 1,26 μ.  

η Υπηρεσία μας εμμένει στην αρχική της εισήγηση για τη μη παραχώρηση του 
αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.    

 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.  

 Η κα Καράμπελα με την σειρά της είπε πως κάποια στιγμή πρέπει να προσαρμόζονται οι 
επιχειρηματίες με τους νόμους που διέπουν την περιοχή και τη Δημοτική Κοινότητα και όχι η ΔΚ  να 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τον κάθε επιχειρηματία, το τι ανοίγει, που δεν ελέγχει αν μπορεί 
να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος. Δηλαδή να καλείται ο Δήμος να αλλάξει τους κανονισμούς 
μας για να παραχωρει στον κάθε επιχειρηματία αυτό που θέλει. Για την προκειμένη περίπτωση θεωρεί 
πως αφού έχει χώρο, έχει αυλή ας την εκμεταλλευτεί και δεν συμφωνεί με την παραχώρηση του 
κοινόχρηστου χώρου. 

 Στην συνέχεια πήρε το λόγο η Κα Φιλιππάκη η οποία δήλωσε ότι δεν θα είναι αρνητική  επειδή 
έχει κάτσει σε αυτό το σημείο του μαγαζιού,  το μαγαζί γεμίζει λόγω του σχολείου και δεν είδε κανέναν 
άνθρωπο να οχληθεί περνώντας, είτε με καροτσάκι.  Δίνει μια ομορφιά, είναι καθαρά, περιποιημένα 
τραπέζια και κάνει μια ωραία πιάτσα. Ο επιχειρηματίας δεν έβγαλε τέντες και ομπρέλες.  

 Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος πιστεύει πως αν δοθεί η άδεια κοινόχρηστου χώρου στην 
επιχείρηση θα υπάρξει κατάληψη στο σύνολο της πλατείας και στο τέλος θα μείνει μόνο το άγαλμα και 
το δέντρο στο κέντρο και αναρωτιέται αν είναι τελικά αυτή η Ρόδος που θέλουν.  

 Επίσης υπενθυμίζει πως το ίδιο αίτημα είχε εξεταστεί το 2013 από την προηγούμενη Δημοτική 
Κοινότητα και είχε απορριφθεί ομόφωνα. Ο Πρόεδρος τάσσεται υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας, 
δηλαδή να μην δοθεί ο κοινόχρηστος χώρος επί της πλατείας. 

 Ο Κος Στυλιανού είπε ότι αν συνεχιστούν οι άδειες κχ με αυτό τον ρυθμό, είναι λογικό να 
γεμίσει τραπεζοκαθίσματα όλη η πόλη και από την στιγμή που η υπηρεσία εισηγείται αρνητικά να το 
σεβαστούν και να προχωρήσουν μπροστά. 

 Η Κα Αναστασιάδη επίσης θεωρεί πως εάν δοθεί η άδεια, θ’ αλλοιωθεί αισθητικά η μορφή της 
παραδοσιακής πλατείας, θα δημιουργηθεί ρύπανση και πως η ΔΚ είναι υπεύθυνη για να μπει τάξη στην 
πόλη. 

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

 Η Κα Αγγελάκου Βασιλική απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

     Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά στο αίτημα της εταιρείας «ΤΑΧΕΡ Σ. & Π. 
Ο.Ε.» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία Ζίγδη, 
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 Θετικά ψήφισαν οι Ρία Φιλιππάκη, Εμμανουήλ Κανέλλης, Μιχάλης Πιλάτος και Στέφανος 
Πορτσέλι. 

Παρόν ψήφισε ο Τσαμπίκος Βασιλαράκης 
 
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,  

 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 
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   Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 302/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα της 
εταιρείας  «ΤΑΧΕΡ Σ. & Π. Ο.Ε.» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία Ζίγδη, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
 

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

 
 


