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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/10-04-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα101/04/2017 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ. 147/05-03-2017 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από 
πρόσκληση της Αντιπροέδρου της κ. Μαρίας Καραγιάννη (Αποφ. Ε.Π.Ζ 25/2017 «περί εκλογής 
Αντιπροέδρου Ε.Π.Ζ) αριθ. 2/25054/4-4-2017 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) Μιχαήλ Παλαιολόγου Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος  
                      2) Μαρία Καραγιάννη Αντιπρόεδρος  
                      3) Γιώργος Κακούλης -Μέλος  
                      4) Μιχαήλ Χριστοδούλου – Μέλος 
                      5) Στέφανος Κυριαζής - Μέλος 
                      6) Βασιλική Παπαδημητρίου- Ξεπαπαδάκη –Μέλος 
                       7) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου Μέλος 
                       8)Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος        
     
         Απόντες: 1)Ιωάννης  Κούρτης- Μέλος  
                       2) Ιωάννης Γιαννακάκης -Μέλος      
                       3) Παναγιώτης Τοκούζης - Μέλος                                                                                                                            

 

Αρ. συνεδρίασης: 6η/10-04-2017 
Αρ. αποφ. 44/10-04-2017                                           ΑΔΑ: 61ΜΚΩ1Ρ-4ΜΥ 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 169/2014 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου. 
 
                                 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 

16/23809/303-3-2017 εισήγηση της Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών που έχει ως κάτωθι: 
 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμού απόφασης 169/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου. 

Σύντομο Ιστορικό με βάση το αρχείο της Υπηρεσίας μας 

1. Το με αρ. 63/09-04-2012 απόσπασμα πρακτικού της ετήσιας γενικής συνέλευσης του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου με το οποίο αποφασίστηκε η μονοχρωμία των ταξί σε 
βάθος χρόνου 

2. Την υπ΄ αριθμό 8725/02-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Δωδεκανήσου της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η αλλαγή του εξωτερικού 
χρωματισμού των ΕΔΧ αυτοκινήτων Ρόδου από λευκό Μπλε Σκούρο σε ομοιόμορφο Μπλε Σκούρο 

3. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 3715/08-04-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μας 
διαβιβάστηκαν τα Α.Α. 1 και Α.Α.2 για δικές μας ενέργειες λόγω αρμοδιότητας του Δήμου Ρόδου, 
σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Το αίτημα 215 υπογραφόντων ιδιοκτητών  αυτοκινήτων ταξί με το οποίο ζητούν να 
γίνει  Γενική Συνέλευση με θέμα το χρωματισμό των ταξί  και προτείνουν να παραμείνουν  μπλε με 
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άσπρο ουρανό  και αν αποφασιστεί μονοχρωμία να είναι άσπρο πέρλα (αριθμό πρτ. 2/58396/30-5-2013 
εισερχομένου έγγραφου).  

5. Το με αρ. πρτ. 2/75882/01-07-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών Δήμου Ρόδου προς το Σύνδεσμο ιδιοκτητών αυτοκινήτων περί καθαρισμού χρώματος των 
ΤΑΞΙ και λήψη οριστικής απόφασης.  

6. Το με αρ. πρτ. 338/02-07-2013 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων 
ΤΑΞΙ  Ρόδου στο οποίο αναφέρεται το απόσπασμα πρακτικού  63/2012 της Γενικής Συνέλευσης, (βάση 
του οποίου αποφασίστηκε η μονοχρωμία των ΤΑΞΙ σε μπλε) καθώς και το πρακτικό        190/27-12-
2012 του Δ.Σ. του Συνδέσμου σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η υλοποίηση της απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης με δεδομένου ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι το ανώτατο όργανο 
του Συνδέσμου 

7. Την υπό αριθμό απόφαση 118/13-09-2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την 
οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η μονοχρωμία του εξωτερικού μέρους των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε μπλε 
(από λευκό στην οροφή και μπλε στα πλάγια που είναι σήμερα σύμφωνα με το ΦΕΚ 403/20-6-1984 
τεύχος Β) 

8. Το με αρ. 69/20-12-2013 απόσπασμα πρακτικού Γενικής Συνέλευσης του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου με το οποίο αποφασίστηκε μετά από μυστική 
ψηφοφορία κατά  πλειοψηφία το χρώμα των ΤΑΞΙ να παραμείνει ως έχει δηλαδή Λευκό – Μπλε 
(ψήφισαν 181 μέλη ως παρακάτω: Μπλε-λευκό: 88 ψήφοι, Μονόχρωμο μπλε: 73 ψήφοι, Λευκή 
πέρλα:19 ψήφοι και Άκυρο:1 ψήφος) 

9. Το υπό αριθμό πρτ. 348/16-12-2013 έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιοκτήτων προς τον 
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να δοθεί παράταση (3) ετών 
στα ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν ήδη προβεί στην αλλαγή χρώματος σε μονοχρωμία (μπλε) και στην 
τήρηση της απόφασης 69/2013 της Γενικής Συνέλευσης.  

10. Την υπό αριθμό απόφαση 29/21-03-2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με 
την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η διχρωμία των ΕΔΧ σε σκούρο μπλε με λευκό ουρανό ενώ για τα 
αυτοκίνητα που ήδη έχουν προβεί στην αλλαγή χρώματος σύμφωνα με την απόφαση του Α.Α. 2 σε 
μονόχρωμο μπλέ, να δοθεί παράταση τριών (3) ετών,  ώστε να προβούν εκ νέου στην αλλαγή 
χρώματος καθώς  η διαδικασία είναι δαπανηρή.  

11. Με την υπ’ αριθμό απόφαση 169/2-4-2014  του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 22163/10-4-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου, εγκρίθηκε η αριθ. 29/2014 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το αίτημα Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ 
Ρόδου για διχρωμία του εξωτερικού μέρους των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε σκούρο μπλέ με λευκό ουρανό 
ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη προβεί στην αλλαγή χρώματος σύμφωνα με την απόφαση της 
Περιφέρειας σε μονόχρωμο μπλέ να δοθεί παράταση τριών (3) ετών ώστε να προβούν εκ νέου στην 
αλλαγή χρώματος, καθώς η διαδικασία είναι δαπανηρή.  

Κατόπιν τα ανωτέρω η καταληκτική ημερομηνία για την αλλαγή χρώματος των ΕΔΧ αυτοκίνητα 
του Δήμου Ρόδου από σκούρο μπλε σε σκούρο μπλε με λευκό ουρανό είναι η 10η Απριλίου του 2017 

12. Το με αριθμό πρωτ. 16/21839/24-3-2017 αίτημα του  Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου με συνημμένο το υπ΄αριθμό πρακτικό 243/16-2-2017 του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου. 

Στο πρακτικό 243/16-2-2017 του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου 
αναφέρεται ότι: 

• στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που διενεργήθηκε στις  06-02-2017 με μοναδικό θέμα το 
χρωματισμό των ΤΑΞΙ και συγκεκριμένα την επιλογή μεταξύ του δίχρωμου μπλε λευκού και του 
μονόχρωμου μπλε. Στη συνέλευση αυτή παραστάθηκαν συνολικά 156 μέλη εκ των οποίων ψήφισαν 
112 υπέρ του μονόχρωμου μπλε, 42 ψήφισαν υπέρ του δίχρωμου μπλε – λευκού και 2 λευκά. Στο 
πρακτικό δε αναφέρεται ότι ο στόλος πλέον διαθέτει μονόχρωμα αυτοκίνητα (μπλε) κατά ποσοστό 
40% και δίχρωμα (μπλε–λευκό) κατά ποσοστό 60%  και ως εκ τούτου αιτούνται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο να επιληφθεί του θέματος καθ’ όσον λήγει η τριετής (3 έτη)   προθεσμία που τους είχε δοθεί 
με την υπ΄ αριθμό 169/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.  

• Το σώμα του Δ.Σ. ενημερώθηκε από το μέλος του κ. Κιαουρτζή Εμμανουήλ ότι έχουν συλλέγει 
εκ νέου υπογραφές για τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης με θέμα το Χρωματισμό των Ταξί για λευκό 
και λευκό – μπλε.  

13. Τη με αριθμό πρωτ. 2/22542/28-3-2017 έκθεση κατάθεσης δικογράφου 
προσδιορισμού αγωγής περί ακύρωσης «Γενικής Συνέλευσης Επαγελματικής Οργάνωσης» που 
διενεργήθηκε στις 06-02-2017, σαράντα πέντε (45) μελών του Συνδέσμου, με το σκεπτικό ότι «….οι 
κάτοχοι μονόχρωμων ταξί έχουν επενδύσει στην επιλογή αυτή όχι για λόγους αισθητικής αλλά καθαρα 
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για λόγους σκοπιμότητας δηλαδή η παρουσίαση των οχημάτων τους ως είδος «λιμουζίνας» έτσι ώστε 
επιβάτες που επιλέγουν για τη μετακίνησή τους υπηρεσίες, μέσω πρακτόρων, ξενοδοχείων, 
κρουαζιεροπλοίων κλπ να προτάσσονται έναντι των υπολοίπων, για την παροχή υπηρεσιών 
«λιμουζίινας» εισπράτοντας για την αιτία αυτή και παχυλό κόμιστρο εκτός των προβλεπόμενων από το 
νόμο…..».   

14. Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ο καθορισμός του εξωτερικού 
χρωματισμού των ΤΑΧΙ είναι αρμοδιότητα του Δήμου. 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, συμπεραίνει ότι υπάρχει δυχογνωμία των 
μελών του συνδέσμου Ιδιοκτητών ταξί αναφορικά με το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ η οποία δεν 
δυναται να λυθεί από ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης με αποτέλεσμα τη διαιώνιση του 
προβλήματος. Ως εκ τούτου 

 
προτείνει 

 
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 169/02-04-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου ως κατωτέρω: 
«Την έγκριση διχρωμίας του εξωτερικού μέρους των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε σκούρο μπλέ με 

λευκό ουρανό καθώς και την έγκριση μονοχρωμίας του εξωτερικού χρώματος των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ 
σε σκούρο μπλέ» 

Η παρούσα εισήγηση κοινοποιείται στις Δημοτικές Ενότητες για προώθηση αυτής στους 
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε αν έχουν αντίρρηση να την καταθέσουν 
άμεσα, διαφορετικά η παρούσα εισήγηση θεωρείται σιωπηρή αποδοχή  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών κ. Μαριλένα Πατατούκου, η οποία ανέλυσε και προφορικά όσα αναφέρονται στην εισήγηση, 
και πληροφόρησε τα μέλη ότι στην εισήγηση της Υπηρεσίας που έχει αποσταλεί τις Δημοτικές και 
Τοπικές Κοινότητες, απάντησαν μόνο η Δημ. Κοινότητα Λίνδου και η Δημ. Ενότητα Αρχαγγέλου που 
την συνυπογράφει ο Πρόεδρος Μασάρων, ο Πρόεδρος Μαλώνας και ο Πρόεδρος Αρχαγγέλου και όλοι 
προτείνουν τη διχρωμία μπλέ με άσπρο ουρανό. Οι υπόλοιπες Κοινότητες δεν απάντησαν που σημαίνει 
ότι αποδέχονται την εισήγηση μας. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ ο οποίος είπε: 
Είμαστε 450 μέλη. Σε αλλεπάλληλες συζητήσεις που είχαμε με τον Δήμαρχο, και επειδή είδαμε 

ότι το πρόβλημα μεγαλώνει αντί να ελαττώνεται, και υπάρχει μια τάση των ιδιοκτητών να τα κάνει 
άσπρα, κάτι που απέρριψε αμέσως ο Δήμαρχος, η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου λέει 
ότι είναι καλλίτερο για την πιάτσα ΤΑΞΙ όπως έχουν τα πράγματα, επειδή υπάρχει κόντρα μεταξύ των 
μπλέ και των μπλέ-λευκών, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε και τους δύο 
χρωματισμούς. Αν στην πορεία δούμε ότι τα μπλέ υπερτερούν των λευκών θα τα κάνουμε μπλέ αν 
υπερτερούν τα μπλέ άσπρο θα τα κάνουμε μπλε-άσπρο. Αυτή η μεσοβέζικη λύση γίνεται γιατί σήμερα 
λήγει η προθεσμία και πρέπει περίπου 100 με 120 ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ να βάψουν τα αυτοκίνητα τους από 
μπλε σε μπλέ με λευκό ουρανό. Φυσικό είναι στα 450 άτομα να υπάρχουν αντιρρήσεις . Με τη λύση 
που προτείνουμε σήμερα συμφωνεί το 90% των ιδιοκτητών. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Άμα δεν υπάρχει αποδοχή από όλες τις 

Κοινότητες του νησιού, που πρέπει να απαντήσουν εντός 60 ημερών όπως προβλέπει ο νόμος, γιατί το 
θέμα δεν αφορά μόνο την πόλη αλλά ολόκληρο το νησί, πως μπορούμε να εισάγουμε ένα θέμα αν δεν 
τηρήθηκαν οι προθεσμίες; 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος): Από το ιστορικό της υπόθεσης διαπιστώνουμε ότι δεν 

τηρήθηκε η απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Θεωρώ ότι είναι άχαρος ο ρόλος μας διότι θα 
αποφασίσουμε κάτι το οποίο δεν θα γίνει σεβαστό, αφού κάθε λίγο ο Σύνδεσμος αλλάζει αποφάσεις. 

Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την νομιμότητα. Μπορεί να υπάρχει διχρωμία ή θα πρέπει να 
υπάρχει ένα χρώμα, ή αν μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο μαζί. Αυτό είναι ένα θέμα νομιμότητος 
που ενδεχομένως θα προκύψει όταν θα πάει η απόφαση να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη.  

   
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Πρίν μπούμε στην ουσία του θέματος ο κ. 

Γιαννακός έθεσε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Το θέμα νομιμότητας της απόφασης. Εφ’  όσον ο Νόμος 
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λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε 60 μέρες για να πάρουμε τη γνώμη των υπολοίπων 
κοινοτήτων, νομίζω ότι το θέμα είναι ξεκάθαρο. Θα πρέπει να περιμένουμε να περάσουν 60 μέρες για 
να εκφράσουν τη γνώμη τους οι Κοινότητες. Και στο μεσοδιάστημα και οι δύο πλευρές των ιδιοκτητών, 
να προσπαθήσουν να έχουν μια κοινή προσέγγιση. Το λέω γιατί και οι ιδιοκτήτες θα έχουν πρόβλημα 
και πρέπει να αναζητούν τρόπους να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους μέσα από διαδικασίες 
εκσυγχρονισμού, αντί να ασχολούνται με το χρώμα. Για να καταλήξω στο τυπικό είμαστε 
υποχρεωμένοι να σεβαστούμε το νόμο που λέει 60 μέρες. Άρα έχουμε πρόβλημα εμείς, ως προς τη 
νομιμότητα της απόφασης. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Το χρώμα του χρωματισμού των ΤΑΞΙ έχει 

λυθεί νομοθετικά από το 1984, όπου δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3 της Υ.Α 183/84 προβλέπεται ότι όλα 
τα αυτοκίνητα ΤΑΞΙ με έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα  όρια της αστικής περιοχής 
Θεσσαλονίκης η της νήσου Ρόδου ή της πόλης της Κέρκυρας έχουν εξωτερικό χρωματισμό λευκό κατά 
το πάνω μέρος του αυτοκινήτου, από το κάτω μέρος των παραθύρων συμπεριλαμβανομένης και της 
οροφής και σκούρο μπλε κατά το υπόλοιπο. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία νομοθετικά έχει 
κατοχυρωθεί από το 1984. Δηλαδή η θέση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι  ότι δεν μπορούμε 
να έχουμε παλινωδίες, έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί με τη παράταση των τριών ετών που δόθηκε, 
αυτοί οι οποίοι δεν έχουν επαναφέρει το μπλε σε άσπρο στην οροφή τους.  Θα πρέπει να 
εναρμονιστούν οι μπλε με το άσπρο μπλε για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Το να πάρουμε μια απόφαση 
αυτή τη στιγμή οι μισοί μπλε, οι άλλοι μισοί άσπρο μπλέ για μένα είναι εντελώς στον αέρα. Και πέραν 
τούτου αν θέλετε να μείνουν τα χρώματα αυτά ως έχουν, ας έρθει μια σοβαρή παρουσία πλειοψηφίας 
εδώ, και όχι από 450 μέλη να συμμετέχουν μόνο το 1/3 των μελών, όταν βλέπω ότι έχει ασκηθεί μια 
προσφυγή  κατά της απόφασης της Γ.Σ. την οποία προσβάλλει για λόγους ακυρότητας διότι εσείς δεν 
έχετε τηρήσει διαδικασίες, φρονώ και πιθανολογώ ότι τα δικαστήρια μπορεί αυτή την απόφαση που 
πήρατε να την καταρρίψουν. Οπότε θα έχουμε νέα δεδομένα πάλι. Το θέμα για το Δήμο έχει κριθεί, Το 
θέμα εσωτερικά θα πρέπει να το λύσουν οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ για να μην έχου προβλήματα μετά. Διότι αν 
ακυρωθεί η απόφαση την οποία πήρατε τότε θα είναι υποχρενμένοι να προσαρμοστούν σε αυτό που 
ισχύει νομοθετικά. 

 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών που αντιτίθενται στην 

μονοχρωμία των ΤΑΞΙ): Θα πρέπει οι αποφάσεις να περιβάλλονται με νομιμότητα. Το θέμα του 
χρωματισμού των ταξί της Ρόδου, έχει διευθετηθεί νομοθετικά ήδη από το 1984, όπου δυνάμει του 
άρθρου 7 παρ. 3 της Υ.Α. 183/1984, προβλέπεται ότι «όλα τα αυτοκίνητα ταξί με έδρα διοικητική 
μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης ή της νήσου Ρόδου, ή της 
πόλης της Κέρκυρας, έχουν εξωτερικό χρωματισμό ΛΕΥΚΟ κατά το πάνω μέρος του αυτοκινήτου (από 
το κάτω μέρος των παραθύρων συμπεριλαμβανομένης και της οροφής) και ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ κατά το 
υπόλοιπο μέρος». 

Προκειμένου λοιπόν για την προστασία του κοινού, για να μην υπάρχει σύγχυση τα ΤΑΞΙ της 
ίδιας έδρας θα πρέπει να έχουν τον ίδιο χρωματισμό. Και έχει κριθεί και από το Δήμο και από την 
Αποκεντρωμένη το 2013. Ερχόμαστε τώρα να παλινδρομούμε ξανά για να εξυπηρετούνται κάποιες 
σκοπιμότητες, που καταγγέλλονται  από την πλευρά των εντολέων μου ότι, αυτοί που έχουν 
μονόχρωμα αυτοκίνητα εμφανίζονται στην αγορά σαν μια ιδιαίτερη κατηγορία- λιμουζίνας, 
διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα ενδεχόμενα να αξιώνουν διαφορετικά κόμιστρα.  

 
Στη συνέχεια ο κ. Καβουριού κατέθεσε εκ μέρους 45 ιδιοκτητών ΤΑΞΙ το παρακάτω υπόμνημα: 

Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με τον χρωματισμό των ταξί 

στο νησί της Ρόδου, το οποίο συζητείται εκτάκτως στη σημερινή συνεδρίαση, επαγόμαστε τα 

ακόλουθα : 
 
Το θέμα του χρωματισμού των ταξί της Ρόδου, έχει διευθετηθεί νομοθετικά ήδη από το 1984, 

όπου δυνάμει του άρθρου 7 παρ. 3 της Υ.Α. 183/1984, προβλέπεται ότι «όλα τα αυτοκίνητα ταξί με 
έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα όρια της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης ή της νήσου 
Ρόδου, ή της πόλης της Κέρκυρας, έχουν εξωτερικό χρωματισμό ΛΕΥΚΟ κατά το πάνω μέρος του 
αυτοκινήτου (από το κάτω μέρος των παραθύρων συμπεριλαμβανομένης και της οροφής) και ΣΚΟΥΡΟ 
ΜΠΛΕ κατά το υπόλοιπο μέρος». 

Πέραν της ρητής ως άνω νομοθετικής επιταγής, η επιλογή του χρωματισμού τέθηκε ξανά ως 
θέμα στην Γενική Συνέλευση του σώματος της 18 Νοεμβρίου 2013, όπου τα μέλη της Ένωσης 
αποφάσισαν κατά πλειοψηφία, όπως παραμείνει ο χρωματισμός ΛΕΥΚΟ – ΜΠΛΕ, η απόφαση δε αυτή 
όχι μόνο δεν προσβλήθηκε από μέλος της Ένωσης ή τρίτο, αλλά υποβλήθηκε προσηκόντως προς 
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έγκριση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου εκδοθείσας στην με αριθμό 29/2014 
απόφασης της Ε.Π.Ζ του Δήμου Ρόδου, η οποία στη συνέχεια υποβλήθηκε δεόντως στο δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου, προς έγκριση, στην τακτική συνεδρίαση της 02-04-2013 όπου και εγκρίθηκε 
ομόφωνα με την με αριθμό 169/02-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (αρ. 
πρακτικού 7/-02-04-2014) ακόλουθα δε η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποβλήθηκε 
στο αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προκειμένου να επικυρωθεί ως προς την 
νομιμότητά της, όπως και έγινε (αρ. πρωτ. Οικ. 22163, ΑΔΑ ΒΙΗΔΟΡ1Ι-ΛΧΡ), καταστάσης της ως άνω 
απόφασης απρόσβλητης, αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώπιον της 
επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006.  

Παρά ταύτα άλλα συμφέροντα, έφεραν ξανά το θέμα αυτό σε γενική συνέλευση του σώματος η 
οποία πραγματοποιήθηκε στις 06 Φεβρουαρίου 2017, χωρίς να τηρηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες 
δημοσιότητας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, με αποτέλεσμα εκ του συνόλου των 445 
μελών, να παραστούν επιλεκτικά μόνο 156 μέλη, ενώ εμείς ουδόλως ενημερωθήκαμε ή συμμετείχαμε 
με οποιοδήποτε τρόπο. Για την ακύρωση της ως άνω έωλης απόφασης, έχει ήδη ασκηθεί νομότυπα και 
εμπρόθεσμα η από 03 Μαρτίου 2017 και με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 83/03-03-2017 αγωγή μας, 
απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αιτούμενη την ακύρωση της απόφασης της γενικής 
συνέλευσης της 06ης Φεβρουαρίου 2017.  

Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι καίτοι υποβλήθηκε επανειλημμένα αίτημα για την 
επανάληψη της γενικής συνέλευσης τηρούμενης της προσήκουσας διαδικασίας, αυτό απορρίφθηκε 
σιγήν, καίτοι οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ με χρώμα μπλε άσπρο αντιστοιχούν στο 70% των ιδιοκτητών.  

Επιπλέον με το άρθρο 4 αρ. 5 του π.δ. 244/1987 ορίζεται σαφώς ότι τα αυτοκίνητα ταξί και 
αγοραία της ίδιας έδρας έχουν το ΙΔΙΟ εξωτερικό χρωματισμό, ως εκ τούτου κάθε αντίθετη απόφαση 
δεν είναι σύννομη.  

Για τους παραπάνω λόγους, δηλώνουμε σαφώς την αντίθεσή μας στην έγκριση του προς 
συζήτηση θέματος και ζητούμε την απόρριψη του αιτήματος, άλλως την αναστολή συζήτησης του 
θέματος έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παραπάνω αγωγής μας.  

 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών κατόχων μπλε 

αυτοκινήτων): Βάσει νόμου κυρίαρχο όργανο στα συνδικαλιστικά σωματεία είναι η Γενική 
Συνέλευση. Κανένας δεν μπορεί να παραγνωρίσει την Γ.Σ. η οποία είναι πάνω από διοικητικά 
συμβούλια και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλο το κλάδο. Η Νομική υπηρεσία του Δήμου 
παραγνώρισε ότι η Υπουργική απόφαση του 84 είναι Υ.Α., διότι τότε ο νόμος αυτό προέβλεπε. Ο νόμος 
έχει αλλάξει, αποφασίζει το συνδικαλιστικό όργανο, εισηγείται την πρόταση και η απόφαση λαμβάνεται 
από το Δήμο, άρα δεν υπάρχει πια υπουργική απόφαση. Δηλαδή η αρμοδιότητα έχει μετατεθεί στους 
ΟΤΑ και δεν την ασκεί ο Υπουργός. Ο ισχυρισμός που υπάρχει των φίλων των διχρωμούντων, ότι 
δήθεν τα μονόχρωμα εμφανίζονται ως διαφορετικά όταν ζητάνε όλοι όλα τα αυτοκίνητα να είναι 
μονόχρωμα. Αυτές είναι δικαιολογίες για να δημιουργηθεί μια εσωτερική αντιπολίτευση στον κλάδο, το 
μονόχρωμο έχει γίνει μετά από απαίτηση και ποτέ δεν γίνεται κάτι αν δεν ληφθούν υπόψη και οι 
επιθυμίες του κόσμου που έρχεται, δηλαδή και οι τουρίστες και τα πρακτορεία ζητάνε τα ΤΑΞΙ της 
Ρόδου να είναι μονόχρωμα. Είναι και συμφέρον στον κλάδο διότι δεν πληρώνει διχρωμία όταν φέρνει 
τα αυτοκίνητα, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκούρο μπλε και άσπρο, πάλι χρειάζεται απόφαση διότι 
αυτή τη στιγμή είναι μπλέ ανοικτό και έχει γίνει σκούρο που είχε πρόβλημα με το ΚΤΕΟ. Επομένως η 
απόφαση της Γ.Σ είναι που είναι και προσαρμοσμένη στις τωρινές συνθήκες χωρίς καμία σκοπιμότητα, 
διότι έτσι είναι το πιο ωραίο και το πιο οικονομικό. Διότι αυτή τη στιγμή με μονοχρωμία και μεταλλικό 
χρώμα, όταν παραγγέλλεται ένα αυτοκίνητο καινούργιο δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω έξοδα ο 
ιδιοκτήτης. Επομένως και αυτό ωφελεί τους ταξιτζήδες, εν πάσει περιπτώσει υπάρχει μια απόφαση Γ.Σ 
και θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον επιβεβλημένο να δοθεί μια παράταση διότι θα νομιμοποιηθεί η 
απόφαση της Γ.Σ. υπήρξε μια αντίδραση αυτά λύνονται εντός του δικαστικού κλάδου. Πιστεύω μια 
παράταση 6 μηνών η ενός χρόνου, θα πρέπει να δοθεί ως έχει δηλαδή για να μη  βρεθεί το παράλογο, 
μέσα σε αυτό το διάστημα που θα είναι για την σύγκλιση της νέας Γ.Σ. να αλλάξουνε 100 ΤΑΞΙ χρώμα 
και να γίνει ξανά αλλαγή οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε εποχές δύσκολες να υποβληθούν σε τέτοια 
έξοδα το θεωρώ ανεδαφικό.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Κατ’ αρχήν όφειλαν να έχουν διχρωμία μέχρι και 

σήμερα. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ να νομιμοποιήσουμε αυτούς δεν έχουν συμμορφωθεί. Δηλαδή 
μας λέτε λίγο πολύ ότι έγινε ότι έγινε, ελάτε εσείς να τα καλύψετε. Και οι νόμιμοι να αισθάνονται 
αδικημένοι κατά την  άποψή μου. Θέμα δεύτερο. Ότι απόφαση και να ληφθεί από αυτή την Επιτροπή 
σήμερα είναι μη νόμιμη. Γιατί πολύ απλά δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες δηλαδή το 60 ημερο 
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αναμονής, έστω και αν δεν απαντήσουν οι τοπικές Κοινότητες . Άποψη μου είναι να μην πάρουμε 
καμία απόφαση σήμερα, να εφαρμοστεί η απόφαση που ισχύει σήμερα διότι υπάρχει απόφαση και από 
κει και πέρα προσπαθήστε να κάνετε Γ.Σ. η οποία αν μη τι άλλο να εκφράζει την πλειοψηφία των 
μελών σας και εδώ είμαστε να την εφαρμόσουμε. 

 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος): Επειδή ήμουν μέλος της ΕΠΖ όταν πάρθηκε η απόφαση 

του 2013 τόσο της ΕΠΖ όσο και του Δημ. Συμβουλίου, ήταν με την τότε εισήγηση του ΔΣ των 
ιδιοκτητών ΤΑΞΙ  και μάλιστα δώσαμε μια παράταση 3 χρόνων ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι είχανε τα 
μονόχρωμα να τα επαναφέρουνε στην μορφή την οποία υπήρχε και ήτανε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου του 1983 αν θυμάμαι καλά που έλεγε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Όπως είπε η κ. 
Καραγιάννη, περάσανε τρία χρόνια και ερχόμαστε να νομιμοποιήσουμε κάποιους οι οποίοι δεν τήρησαν 
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν μπορώ να πάρω ως μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής τότε, μέλος του Δημ. Συμβουλίου τότε, μια διαφορετική απόφαση. Και επιπλέον η οποιαδήποτε 
απόφαση μας δεν μπορεί να είναι νόμιμη όπως είπε και ο νομικός μας σύμβουλος διότι από τότε που 
κοινοποιείται το έγγραφο προς τις Κοινότητες για παροχή γνώμης, πρέπει να παρέλθει διάστημα 60 
ημερών για να περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις των Συμβουλίων. Και κατά δεύτερον βλέπω εδώ ένα 
δικόγραφο που καταφέρεται κατά της απόφασης της Γ.Σ. από 45 μέλη που εκ των πραγμάτων μπορεί 
η απόφαση της Γ.Σ. να ακυρωθεί με συνέπεια την ακύρωση και της δικής μας απόφασης. 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (Πρόεδρος): Η Επιτροπή και το Δημ. Συμβούλιο έρχεται σε πολύ 

δύσκολη θέση στη λογική ότι δεν σεβόμαστε τα συλλογικά όργανα. Είναι αυτό που είπε ο συνάδελφος 
ο κ. Χριστοδούλου ότι δεν μπορούμε να ψηφίζουμε αλα καρτ, αλλά από την άλλη σκεπτόμαστε και 
λέμε ότι αύριο ανοίγει η σαιζόν και πρέπει να πάνε για βάψιμο αυτά τα 100-120 αυτοκίνητα, και ακόμα 
δεν έχετε χτυπήσει ένα μεροκάματο. Για τους λόγους που ανέφερε η Νομική Υπηρεσία, η πρόταση 
είναι να αναμένουμε για 60 μέρες, να κάνετε Γ.Σ. σωστά και αφού εξαντλήσουμε την προθεσμία των 
60 ημερών μέσα στην οποία θα πρέπει να αποφανθούν οι Δημ. Κοινότητες θα έρθουμε ξανά εδώ να 
αποφασίσουμε. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος): Την επόμενη φορά θεωρώ ότι η εισήγηση της υπηρεσίας θα 

πρέπει να αλλάξει . Σε όλο τον κόσμο τα ΤΑΞΙ της ίδιας περιοχής  έχουν ένα χρώμα. Ή επιλέγουμε 
μονόχρωμο ή επιλέγουμε το λευκό με το μπλε σκούρο.  Δεν μπορούμε να έχουμε δυο ΤΑΞΙ 
διαφορετικά στον ίδιο χώρο.  

   
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος):Για να είναι νόμιμη η σύγκλιση της ΕΠΖ θα 

πρέπει να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες. Θα πρέπει λοιπόν  να αναβληθεί στην ουσία η οποιαδήποτε 
διαδικασία λήψης απόφασης εν’ όψει τήρησης των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος για να 
υπάρχουν οι γνώμες από τα τοπικά συμβούλια για να μπορεί η ΕΠΖ  να προχωρήσει στην οποιαδήποτε 
απόφαση της. Να είναι νόμιμη. Δεν είναι θέμα παράτασης, είναι θέμα αναβολής λήψης απόφασης, διότι 
τότε θα μπορούμε νόμιμα  να εισάγουμε το θέμα προς ψήφιση. Αν στο μεσοδιάστημα των 60 ημερών 
και το Σωματείο από την μεριά του έχει φέρει μια πρόταση η οποία είναι καθολικής αποδοχής κατά 
κάποιο τρόπο, θα βοηθήσει τα μέγιστα   

 
 
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 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 169/2014 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία 
των 60 ημερών που απαιτείται για να εκφράσουν γνώμη οι κοινότητες, και την επαναφορά του θέματος 
μετά την λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου που έχει σταλεί στις 
Κοινότητες για  έκφραση γνώμης,  με νέα εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία η οποία θα έχει λάβει 
υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ. 45/10-04-2017                                           ΑΔΑ: 67Χ8Ω1Ρ-ΕΙ7 
 

Περίληψη 
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Αναβολή λήψης απόφασης για οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του καταστήματος του Νεδόπουλου Χαράλαμπου επί της οδού Αλ. Διάκου 44 (Έγγραφο ΑΠ 
1636/22-03-2017 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.)   

                                  
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 1636/22-03-

2017 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «επιχ. μαζικής εστίασης» επί της οδού: Αλ. 

Διάκου αρ. 44, ιδιοκτησίας κου ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΥ Χαράλαμπου με αρ. αδείας 10/2013, για το οποίο 
έχουν επιβληθεί (03) Διοικητικές ποινές προσωρινής αφαίρεσης αδείας λειτουργίας για 
παραβάσεις του άρθρου 2 ΠΔ 180/1979. 

1. Αρ. απόφ. Α.Τ.Ρ. 1020/7046/8δ-Αρ.απόφ.Δημάρχου 217/2014. 
2. Αρ. απόφ. Α.Τ.Ρ. 1020/7046/18α-Αρ.απόφ. Δημάρχου 224/2016. 
3. Αρ. απόφ. Α.Τ.Ρ. 1020/7046/25α-Αρ.απόφ. Δημάρχου 225/2016. 
       ενώ έχουν διαβιβασθεί στην Υπηρεσία μας και άλλες παραβάσεις από το Α.Τ. Ρόδου για το 

έτος 2017 με αρ. πρωτ. 1020/7046/27β, 1020/7046/28β, 1020/7046/29β, 1020/7046/30β, 
1020/7046/31β, 1020/7046/32β οι οποίες είναι σε εξέλιξη. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. ………… κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.449) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης στην ημερήσια διάταξη επόμενης  συνεδρίασης, 
βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και για 
λήψη απόφασης οριστικής αφαίρεσης ή μη, της σχετικής αδείας λειτουργίας του ανωτέρω 
καταστήματος, διότι συντρέχουν λόγοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικούμενου κ. Αλεξανδρής ζήτησε από την Επιτροπή την 

αναβολή λήψης απόφασης διότι οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται στις 24-4-2017 και επειδή ο 
διοικούμενος έχει πάρει παράταση ωραρίου από την Δημ. Κοινότητα Ρόδου. αφού πληροί τις 
προϋποθέσεις διότι έχει βάλει ηχομόνωση, και το γεγονός αυτό ενισχύει την πεποίθηση μας ότι θα 
αθωωθεί για όλες τις παραβάσεις που θα εκδικαστούν στις 24 Απριλίου. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εν όψει εκδικάσεως κ. Πρόεδρε να 

αναβληθεί η συζήτηση αφού η πιθανότητα να αθωώσει έστω και μία υπόθεση, σπάει την αλυσίδα των 
τριών τριάδων που είναι απαραίτητη για την οριστική αφαίρεση, σε σχέση με το γεγονός ότι έχει πάρει 
παράσταση ωραρίου από τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, που σημαίνει ότι το κατάστημα πληροί τις 
προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.  

 
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 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω εκδικάσεως. 
 
Αρ. αποφ. 46/10-04-2017                                           ΑΔΑ: ΩΜΙΨΩ1Ρ-ΕΛΒ 
 

Περίληψη 
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 200/2016 απόφασης της ΕΠΖ για χορήγηση προέγκρισης 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην κ. Στεργάκη Τσαμπίκα. 
                                 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 9/22549/28-

3-2017 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Αταβύρου που αφορά στο θέμα και έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ :Αποστολή αίτησης για επικαιροποίηση της με Αριθ.200/30-11-2016 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας 
καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-παντοπωλείο-πώλησης ειδών 
λαϊκής τέχνης και επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας 
εστιατόριο-ψαροτάβερνα» το οποίο θα λειτουργήσει στη ΤΚ Σιανών. 
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 Σας στέλνουμε συνημμένα την με Αριθ.Πρωτ. 9/22549/28-03-2017, αίτηση της Στεργάκη 
Τσαμπίκας του Πανταλέων, με την οποία ζητά να της επικαιροποιηθεί η με  Αριθμό 200/30-11-2016 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία της είχε χορηγηθεί προέγκριση για την Άδεια 
Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-
παντοπωλείο 

πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και 
κρύας κουζίνας, εστιατόριο-ψαροταβέρνα» το οποία θα λειτουργήσει στη Τοπική Κοινότητα Σιανών. 

 Με το Αριθ.Πρωτ. 357/2015/04-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
είναι επιτρεπτή η χρήση «Επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-παντοπωλείο-πώληση 
ειδών λαϊκής τέχνης και επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας 
εστιατόριο-ψαροταβέρνα» στη κτηματολογική μερίδα 178 οικοδομών Σιανών 

  
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 357/2015 έγγραφο 

της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για χορήγηση χρήσεων γης, σύμφωνα με το οποίο είναι 
επιτρεπτή, η χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση «Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων-Παντοπωλείο- Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας εστιατόριο -
ψαροταβέρνα» στην ΚΜ 178 Οικοδομών Σιανών 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   

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Επικαιροποιεί την υπ’ αριθ. 200/2016 απόφαση της για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΣΤΕΡΓΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του 
Παναταλέοντα με χρήση «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων-
Παντοπωλείο- Πώληση Ειδών Λαϊκής Τέχνης και Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 
γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας εστιατόριο -ψαροταβέρνα»  στην Τ.Κ. Σιανών (ΚΜ 
178 Οικοδομών Σιανών) 

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’ όσο 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. 47/10-04-2017                                           ΑΔΑ: 7Η0ΤΩ1Ρ-Φ1Σ 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση των υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρεμαστής και της 

υπ’ αριθ. 11/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού περί 
τοποθέτησης 41 υπαίθριων οπτικών τηλεπικοινωνιακών Καμπινών στις περιοχές της 
Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής και της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού 

                                  
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 

1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρεμαστής και την υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού περί τοποθέτησης 41 υπαίθριων οπτικών Τηλεπικοινωνιακών 
Καμπινών στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής και της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού 

Οι αποφάσεις των ως άνω Δημοτικών Κοινοτήτων εγκρίνουν την τοποθέτησης 41 υπαίθριων 
οπτικών Τηλεπικοινωνιακών Καμπινών στα διοικητικά όρια τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2504/23-12-
2016 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

Η Δημ. Κοινότητα Ιαλυσού διαφώνησε με την εισήγηση της Υπηρεσίας ως προς την 
τοποθέτηση της υπ’ αριθ. 408 καντίνας και προτείνει, η καντίνα αυτή να τοποθετηθεί στην 
θέση που ορίζει η αρχική μελέτη. 

Η Δνση πολεοδομικού Σχεδιασμού με το υπ’ αριθ. 787/7-4-2017 έγγραφο της 
αποδέχεται την πρόταση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για τοποθέτηση της 
εν λόγω καντίνας στην θέση που ορίζει η αρχική μελέτη του ΟΤΕ.   
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Η Εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Αίτηση άδειας τοποθέτησης υπαίθριων οπτικών Τηλεπικοινωνιακών Καμπινών 

– Αιτηση Τοποθέτησης 41 Καμπινών στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής 
και της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού. 

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 52/2947/09-12-2016 (2504/09-12-2016 ΔΠΣ) αίτηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 
  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω σχετική αίτηση. 
2. Τις διατάξεις: 
i. Του Ν.Δ. της 17-7-1923 με ΦΕΚ 228Α΄/16-8-1923 «περί σχεδίων πόλεων, κώμων και 

συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών». 
ii. Του Β.Δ. της 22-1-1971 με ΦΕΚ 34 Δ΄/6-2-1971 «περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου 

Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού».  
iii. Του Β.Δ. 10-01-1972 (ΦΕΚ 7Δ’/15-01-1972) με θέμα «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού 

σχεδίου Τριάντα (Ρόδου) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού». 
iv.  Του Β.Δ. 19-05-1973 (ΦΕΚ 154Δ’/21-05-1973) με θέμα «Περί τροποποιήσεως του 

ρυμοτομικού σχεδίου Τριαντα (Ρόδου)». 
v. Του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Ιαλυσού (Γ.Π.Σ.) με ΦΕΚ 1052Δ΄/11-10-1994. 
vi. Του Π.Δ. της 8.8.1995 με ΦΕΚ 655Δ΄/4-9-1995 περί «Αναθεώρησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου του Δήμου Ιαλυσού νήσου Ρόδου και καθορισμού χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης των οικοπέδων αυτού» και τις τροποποιήσεις του που έγιναν. 

vii. Του υπ’ αρ. πρωτ. 7715/6-7-1968 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.Ε. Δωδεκανήσου με θέμα: 
«Καθορισμός  ορίων κατοικημένης περιοχής συνοικισμού ‘ IXIA’ και ‘MIXI’» μαζί με την από 6-7-1968 
έκθεση και το διάγραμμα 1:5000 που το συνοδεύουν. 

viii. Του Π.Δ. της 26.7.1986 με ΦΕΚ 639Δ΄/8-8-1986 με θέμα: «Καθορισμός χρήσεων γης και 
όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής Ιξιάς της Κοινότητας Ιαλυσού της νήσου 
Ρόδου (Δωδεκανήσου)» .  

ix. του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Κρεμαστής της 
κοινότητας Κρεμαστής (Ν. Δωδεκανήσου),  ΦΕΚ 169/Δ/30-3-90. 

x. του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Πεταλουδών (ΦΕΚ 413/Δ/18-9-08), όπως 
τροποποιήθηκε  με το (ΦΕΚ 499/ΑΑΠ/20-10-09). 

xi. του ΦΕΚ 47Α/1956 ¨περί καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών του κράτους κατά 
τας διατάξεις του Ν. 3155/55 περί κατασκευής και συντήρησης οδών¨. 

xii. του ΦΕΚ 1985Β/2007 ¨ Καθορισμός των οδών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που η 
συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.¨ 

xiii. Του Π.Δ. της 2.3.1981 με ΦΕΚ 138Δ΄/13-3-1981 «περί των ληπτέων υπόψη 
στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16.8.1923 υφισταμένων οικισμών των 
στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών 
δομήσεως των οικοπέδων».  

xiv. του Π.Δ/τος της 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 270Δ/ 85) περί όρων δόμησης οικοπέδων εκτός 
σχεδίου πόλεων και οικισμών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

xv.  Του ΓΟΚ 1985 [δηλ. τον Ν. 1577/85 (ΦΕΚ-210Α'/18-12-85 με έναρξη ισχύος την 18-2-
1986)] για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τον Ν.Ο.Κ.). 

xvi. Την Απόφαση 52716/2001 (ΦΕΚ1663/Β/13-12-2001): Κατασκευές και εγκαταστάσεις 
στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής. 

xvii. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ-87/Α’/07-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

xviii. του Ν. 4030/11, (ΦΕΚ 249/Α/2011). 
xix. του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ-79/Α΄/09-04-2012) με θέμα «Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός» και κυρίως το άρθρο 20 ¨Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους¨ και το 
άρθρο 26 ¨Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων 
(ΑμεΑ)¨. 
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xx. Του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.   

3. Τα συνυποβληθέντα με την παραπάνω σχετική αίτηση, σκαριφήματα τοποθέτησης 
νέων καμπινών και αναβάθμισης υφισταμένων. 

4. Η Εγκύκλιος 12/2012 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 και θέμα 
«Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ "'Εγκριση Τεύχους 
Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"». 

5. 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», σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του οποίου ισχύει 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 1,50μ. (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 1,50μ. η 
ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. 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 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από 
οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.). (...) » 

6. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού 
ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β' 31-12-2009)». 

7. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας. 
 

Μετά από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις νέες και στις 
υφιστάμενες θέσεις σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 

− Οι καμπίνες με κωδικούς 301, 305, 307, 311, 313, 317, 319, 323, 327, 329, 333, 335 και 339 
εμπίπτουν εντός ορίων του οικισμού Κρεμαστής. 

− Οι καμπίνες με κωδικούς 404, 405, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 416, 419, 421, 423, 
425, 427, 428, 429, 433, 443, 445, 447, 449, 451, 457 και 463 εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου 
Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού. 

− Η καμπίνα με κωδικό 465 εμπίπτει εντός ορίων του οικισμού Ιξιάς. 
− Οι καμπίνες με κωδικούς 411 και 417 βρίσκονται εκτός σχεδίου σε υφιστάμενους 

ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 
− Η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις - παρατηρήσεις για τις καμπίνες του 

περιγράφονται στα συνυποβαλλόμενο με την αίτηση σχέδια: 
� Η καμπίνα 307 να μεταφερθεί στον παράλληλο 

υφιστάμενο πεζόδρομο – οδός Διαγοριδων¨ - δίπλα από 
υφιστάμενη κολώνα της ΔΕΗ όπως φαίνεται στη φωτογραφία.  

 

 

 

 

 

 

� Η καμπίνα 317 όπως φαίνεται στη φωτογραφία έχει 
¨ενσωματωθεί¨ σε εξωτερικό τοίχο κατοικίας. Η νέα καμπίνα 
προτείνεται να εγκατασταθεί στην ίδια θέση, εξωτερικά του 
ανωτέρω τοίχου.  
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� Η καμπίνα 329 όπως φαίνεται στη φωτογραφία προτείνεται να μεταφερθεί από την 
υφιστάμενη της θέση,  20 μέτρα περίπου νοτιότερα (ανάμεσα στις δύο ιδιοκτησίες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η καμπίνα 408 προτείνεται να μεταφερθεί από την υφιστάμενη της θέση,  στον κοινόχρηστο 
χώρο απέναντι από την εκκλησία.  

 

 

 

 

� Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 419, εμπίπτει εντός προβλεπόμενου πεζόδρομου του 
Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού επομένως πρέπει να μεταφερθεί από την υφιστάμενη της θέση, στα όρια 
της υφιστάμενης περίφραξης. Παράλληλα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καμπίνα τύπου Γ3 έτσι ώστε να 
μην παρεμποδίζεται η όδευση τυφλών που υπάρχει στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο.  
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� Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 428, εμπίπτει εντός πρασιάς σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Σχέδιο Πόλεως Ιαλυσού επομένως πρέπει να μεταφερθεί από την υφιστάμενη της θέση. Προτείνεται η 
θέση στην υφιστάμενη νησίδα μπροστά από το Super Market “ My Market”  δίπλα από τις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η καμπίνα 433, προτείνεται να μεταφερθεί από την υφιστάμενη της θέση,  στην εσοχή που 
δημιουργείται δίπλα στο υφιστάμενο ρυμοτομούμενο κτίσμα. Η καθαίρεση της υφιστάμενη παλαιάς 
λιθοδομής θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 445, εμπίπτει εντός προβλεπόμενου δρόμου πλάτους 
8.00 μέτρων. Ο διαμορφωμένος δρόμος ο οποίος έχει υλοποιηθεί με κατασκευή τοιχίων από τους 
ιδιοκτήτες, είναι 5.00 μέτρα. Τα υφιστάμενα τοιχία βρίσκονται εντός κοινόχρηστου χώρου, επομένως  
προτείνεται να παραμείνει η καμπίνα στην υφιστάμενη θέση, η οποία βρίσκεται εντός Κοινόχρηστου 
χώρου. 
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� Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 449, εμπίπτει εντός προβλεπόμενου δρόμου πλάτους 
8.00 μέτρων. Προτείνεται να μεταφερθεί δίπλα από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο τοιχίο 
του σχολείου, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 451, εμπίπτει εντός προβλεπόμενου δρόμου πλάτους 
16.00 μέτρων. Προτείνεται να μεταφερθεί στα όρια του προβλεπόμενου δρόμου σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως Ιαλυσού. Η τοποθέτηση της νέας καμπίνας θα πραγματοποιηθεί 
έπειτα από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Οι καμπίνες με κωδικούς 323, 404, 412, 415, 416, 419, 423, 425, 457 βρίσκονται σε 

υφιστάμενο πεζοδρόμιο της επαρχιακής οδού. Η καμπίνα με κωδικό 463 βρίσκεται στο 
οδόστρωμα στη συμβολή δύο επαρχιακών οδών.  

− Οι καμπίνες με κωδικούς 301, 311, 313, 317, 319, 327, 329, 333, 335, 339, 405, 409, 410, 
413, 421, 429, 433, 443 και 465 βρίσκονται σε οδόστρωμα δημοτικής οδού. 

− Στις περισσότερες θέσεις παραβιάζεται μεν η υποχρέωση που προκύπτει από τη νομοθεσία για 
πλάτος ανεμπόδιστης όδευσης πλάτους 1,50 μ προς εξυπηρέτηση ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους 
κυκλοφορίας πεζών (ή όταν αυτό δεν εξασφαλίζεται, ολόκληρο το υφιστάμενο πλάτος πεζοδρομίου θα 

Υφιστάμενη θέση. 

Προτεινόμενη θέση. 
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πρέπει να αποτελεί ανεμπόδιστη όδευση), πλην όμως τα υφιστάμενα πλάτη των εν λόγω πεζοδρομίων 
είναι ήδη μικρά αφενός, και αφετέρου δεν έχει εκπονηθεί συνολική μελέτη διαμόρφωσης των 
κοινόχρηστου χώρων στις οδούς αυτές. Συνεπώς, ή όχληση που θα δημιουργηθεί από την 
αντικατάσταση των καμπινών και την τοποθέτηση νέων δεν αναμένεται μεγαλύτερη από την 
υφιστάμενη, αφού και σήμερα η δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ στα εν λόγω πεζοδρόμια είναι 
πρακτικά αδύνατη. 

− Σε μελλοντική διαμόρφωση, ανάπλαση και ανακατασκευή των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων 
και εφόσον απαιτηθεί,  οι καμπίνες θα μετακινηθούν με έξοδα του ΟΤΕ σε θέση που θα υποδειχθεί από 
την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου και θα πρέπει να τηρηθούν τα πλάτη ανεμπόδιστης όδευσης πεζών 
και ΑμεΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με τη χωροθέτηση των 
παραπάνω θέσεων για την τοποθέτηση νέων καμπινών του ΟΤΕ αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις - παρατηρήσεις, και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τις 
αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις.  

Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου και 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δικές τους εγκρίσεις στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

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 το υπ’ αριθ.  787/7-4-2017 έγγραφο της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το οποίο αποδέχεται την πρόταση του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Ιαλυσού για τοποθέτηση της υπ’ αριθ. 408 καμπίνας στην θέση που ορίζει η 
αρχική μελέτη του ΟΤΕ,   

 

Αποφασίζει ομόφωνα. 

Εγκρίνει τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 1/2017 του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής και 
11/2017 του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

 α)την τοποθέτησης 41 υπαίθριων οπτικών Τηλεπικοινωνιακών Καμπινών του ΟΤΕ εντός των 
ορίων των περιοχών τους,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως 
αυτή διατυπώθηκε με το υπ’ αριθ. 2504/23-12-2016 έγγραφο της  

β) την τοποθέτηση της υπ’ αριθ. 408 καμπίνας στην θέση που ορίζει η αρχική μελέτη, θέση την 
οποία αποδέχεται η Δνση πολεοδομικού Σχεδιασμού με το υπ’ αριθ. 787/7-4-2017 έγγραφό της.  

 
Αρ. αποφ. 48/10-04-2017                                           ΑΔΑ: ΩΞΧΟΩ1Ρ-2ΛΠ 
 

Περίληψη 
Αίτημα Μαρίας Γιορδαμνή για ανάκληση της υπ’ αριθ. 126/2016 απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
                                   
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 2/21829/24-

3-2017 αίτηση της κ. Γιορδαμνή Μαρίας με την οποία αιτείται την ανάκληση της υπ’ αριθ. 126/2016 
απόφαση της Ε.Π.Ζ. με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της,, 
διότι όπως ισχυρίζεται στην εν λόγω αίτηση της η απόφαση αυτή που έχει  ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη 
α) το ΑΠ 8236/2015 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας β) το γεγονός  ότι στερείτο πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας, και γ) ότι η αυθαίρετη προσθήκη ήταν 23,36 τ.μ,  στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν 
σήμερα διότι: 

Α) Με την υπ’ αριθ. 1064/19-2-2017 αίτηση της προς την Δνδη Δημόσιας Υγείας  ενημερώνει ότι 
έχει συμμορφωθεί και ζητά επανέλεγχο του καταστήματος. 

Β) Το κατάστημα διαθέτει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας το οποίο  κατέθεσε (ΑΠ 4929 
Φ700.5/Α.Μ. (3429/3/15) 

Γ) Σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 9/2016 Έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετης 
Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμων προκύπτει ότι το εμβαδόν της αυθαίρετης προσθήκης δεν 
ήταν 23,36 τ.μ. αλλά μόνο 5,58 τ.μ. 
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Στη συνέχει έκαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος της διοικουμένης κ. Λάου Μιράντα η 
οποία αφού ανέπτυξε προφορικά όσα αναφέρονται στην αίτηση της κ. Μαρίας Γιορδαμνή, είπε 
επιπρόσθετα τα εξής:   

 Στην υπ’ αριθ. 16/2013 ο κ. Γιαννακός ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα έγγραφο του Δήμου που λέει 
ότι πράγματι αυτή η ψησταριά προϋπήρχε κατά την εκμίσθωση. Το κατάστημα αυτό το έχει εκμισθώσει 
ο Δήμος σε ένα πολίτη. Η ψησταριά  δηλ. τα 5,58 μ προϋπήρχε. Άρα ο Δήμος του το εκμίσθωσε ενώ 
υπήρχε η αυθαίρετη κατασκευή. Πλήν όμως το έγγραφο αυτό του λέει να την καλύψει την ψησταριά. 
Και έτσι την κάλυψε. Θέλω να ρωτήσω για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο αυτό το 
κατάστημα ενώ δεν υπάρχει καμία αυθαίρετη κατασκευή, τα 5,58 τ.μ. λέει και ο ίδιος ο Δήμος ότι 
προϋπήραν. Για αυτό ζητάμε από σας να ανακαλέσετε την προηγούμενη απόφαση σας και να ανοίξει το 
κατάστημα.           

 
Κατόπιν τέθηκε υπόψη της Επιτροπής η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του  μηχανικού κ. Νικολάου 

Γιωτόπουλου που έχει ως εξής: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Κατόπιν της από 11.03.2017 αυτοψίας που διενήργησα στο κτίσμα που βρίσκεται στην πλατεία 
Ελεούσας,  στο οποίο στεγάζεται  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  με την επωνυμία «ΣΤΕΚΙ», 
ιδιοκτησίας κας Γιορδαμνή Μαρίας και έχοντας υπόψιν την υπ΄αριθμ.  Πρωτ. 5073/07.11.2000 
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης του Τμήματος Π.&Π.Ε. της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων 
της Νομαρχιακής Αυτ/σης Δωδεκανήσου καθώς και το σχέδιο κατόψης που τη συνοδεύει προκύπτουν 
τα κάτωθι: 

1. Ο μεν εμφαινόμενος, γραμμοσκιασμένος με πράσινο χρώμα, χώρος, στο συνημμένο 

στην παρούσα από 11.03.2017 συγκριτικό σκαρίφημα υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το 

ανωτέρω σχέδιο κάτοψης, είναι σαφώς σύμφωνα με την ανωτέρω Βεβαίωση Νομίμως Υφιστάμενο 

Χώρο Κύριας Χρήσης. 

2. Ο δε εμφαινόμενος, γραμμοσκιασμένος με κόκκινο χρώμα, χώρος, στο συνημμένο 

στην παρούσα από 11.03.2017 συγκριτικό σκαρίφημα υφιστάμενης κατάστασης σε σχέσει με το 

ανωτέρω σχέδιο κάτοψης, στην ανωτέρω Βεβαίωση καθώς και στο σχέδιο που τη συνοδεύει, δεν 

προσδιορίζεται σαφώς εάν αποτελεί ή όχι χώρο κύριας χρήσης (δεν συμβαδίζει η κάτοψη με την 

σχηματική τομή που συνοδεύει την υπ΄αριθμ.  Πρωτ. 5073/07.11.2000 Βεβαίωση χώρου κύριας 

χρήσης του Τμήματος Π.&Π.Ε. της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων της Νομαρχιακής 

Αυτ/σης Δωδεκανήσου ).  

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι τόσο στη Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης όσο και στο σχέδιο 
που τη συνοδεύει δεν προσδιορίζεται καθόλου το εμβαδό του χώρου κύριας χρήσης του 
καταστήματος, όπως θα έπρεπε. 

Κρίνεται δε επιβεβλημένο να αναφερθεί ότι η Υ.Δομ.Ρόδου προχώρησε σε ορθή επανάληψη της 
υπ΄ αύξων αριθμ. 9/2016 Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαίρετης Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμων του 
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Υπηρεσίας Δόμησης Ρόδου, με την οποία ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝ οι 
πλημμέλειες που υπήρχαν. Και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΟΡΘΗΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του εν λόγω 
εγγράφου το εμβαδόν της αυθαίρετης  προσθήκης ΔΕΝ ΉΤΑΝ 23,36 τ.μ., ΑΛΛΆ μόνον 5,58 τ.μ. 

Πλην όμως, με το υπ΄αριθμ. 4939 Φ700.5/ΑΜ Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) 
Πυροπροστασίας, το οποίο εκδόθηκε για το επίμαχο οίκημα στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα 
σνακ μπαρ εστιατόρια με την επωνυμία "ΤΟ ΣΤΕΚΙ",  αναφέρεται και προσδιορίζεται σαφώς ως  
συνολική επιφάνεια της επιχείρησης  και ως εκ τούτο ως χώρος κύριας χρήσης της 
επιχείρησης:  επιφάνεια συνολικού εμβαδού 115,37 τ.μ. και υπαίθριος χώρος συνολικής 
επιφάνειας 80 τ.μ. 

 
Το ίδιο προκύπτει και από την από 17.03.2017 Κάτοψη του Καταστήματος την οποία υπογράφει 

ο υπογράφων και την παρούσα Τεχνική Έκθεση Πολιτικός Μηχανικός. Συγκεκριμένα το συνολικό 
εμβαδόν του καταστήματος, ήτοι το συνολικό εμβαδόν του χώρου κύριας κύριας χρήσης του 
καταστήματος  προσδιορίζεται στα 115,01 τ.μ.(109,45 τ.μ. +5,56 τ.μ.).  

Συν 1: 5073/07.11.2000 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης του Τµήµατος Π.&Π.Ε. της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και 
Τεχνικών Έργων της Νοµαρχιακής Αυτ/σης ∆ωδεκανήσου 

Συν 2: Κάτοψη που συνοδεύει την 5073/07.11.2000 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης 
Συν 3:. Το υπ΄αριθµ. 4939 Φ700.5/ΑΜ Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας 
Συν. 4: Την υπ΄αριθµ. 09/2016 Έκθεση Αυτοψίας Υ∆ΟΜ Ρόδου, πριν την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 
Συν. 5: Την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ΄αριθµ. 09/2016 Έκθεση Αυτοψίας Υ∆ΟΜ Ρόδου 
Συν.6: Την από 17.03.2017 Κάτοψη του εν λόγω Καταστήµατος του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Γιωτόπουλου 
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Στη συνέχεια ο κ. Γιωτόπουλος ανέπτυξε προφορικά όσα αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική 

έκθεση, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η Π.Υ δεν θα εξέδιδε πιστοποιητικό πυροπροστασίας αν όλα δεν 
ήταν εντάξει. Και από τα σχέδια τα οποία έχουμε επισυνάψει, έχουμε συμπεριλάβει και το τμήμα των 5 
τ.μ.  

 
 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος): Θεωρώ ότι 5,58 τ.μ. εφ΄ όσον τα έχει βεβαιώσει η 

Πολεοδομία ως αυθαίρετη κατασκευή, θα πρέπει να θεραπευθεί, προκειμένου να είμαστε σύννομοι σε 
όποια απόφαση πάρουμε. Τώρα αν είναι σφάλμα του Δήμου όπως είπε η κ. συνήγορος να 
απευθυνθείτε στο Δήμο να ενταχθεί στον 4178 να τακτοποιήσει αυτά τα 5 τ.μ. και τότε δεν θα έχουμε 
καμία αντίρρηση να ανακαλέσουμε την προηγούμενη απόφαση μας. Πρέπει να προσέχουμε διότι 
υπάρχει καταγγέλλων και επικρέμαται η δαμόκλειος σπάθη του Εισαγγελέα. 

 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος): Βλέπω υπάρχει μια απόφαση από την Ε.Π.Ζ. ανάκλησης 

της συγκεκριμένης άδειας λειτουργίας λόγω έλλειψης φακέλου πυροπροστασίας και λόγω αυθαίρετων 
κατασκευών. Βάσει αυτών έγινε η ανάκληση της άδειας. Αυτό που έχει να κάνει με την πυροπροστασία 
έχει θεραπευτεί διότι μας προσκομίστηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που αναφέρει για 115 τ.μ. 
Επειδή είμαι και μηχανικός θα συμφωνήσω και με την τεχνική έκθεση του κ. Γιωτόπουλου που 
αναφέρει ότι δεν αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα κακώς, γιατί σε όλες τις άδειες λειτουργίες 
αναφέρονται τα μέτρα του χώρου κύριας χρήσης, όπως και το χώρο που δίνεται για την ανάπτυξη των 
τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο, πράγμα που το αναφέρει το πιστοποιητικό της 
πυρασφάλειας. Βλέποντας πράγματι την συγκεκριμένη κάτοψη, αυτή που έχει δώσει για άδεια 
λειτουργίας, βλέπω ότι υπάρχει αναντιστοιχία και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ότι ενώ στην 
κάτοψη εμφανίζεται ένας μη στεγασμένος, στην τομή ή οποία συνοδεύει το συγκεκριμένο 
σχεδιάγραμμα αναφέρεται ότι είναι στεγασμένος χώρος. Η συγκεκριμένη λοιπόν απόφαση με την οποία 
ανακαλέσαμε ομόφωνα με την συγκεκριμένη άδεια, με  κάνει διστακτικό στο να πω κατά πόσο εμείς 
έπρεπε να ανακαλέσουμε η όχι την άδεια. Και εφ’ όσον θεραπεύτηκε με το πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας θα πρέπει λοιπόν να το ξανασκεφτούμε. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Για μένα το πράγμα είναι πολύ απλό. Από τον Ιούνιο 

είναι κλειστό το μαγαζί με απόφαση μας. Από κει και πέρα υπάρχει ένα αυθαίρετο, υπάρχουν και κάποια 
κενά. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι κακώς ανακαλέσαμε η καλώς ανακαλέσαμε. Κατ’  εμέ θα 
πρέπει να βγει νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Προτείνω να μην ανακαλέσουμε την απόφαση μας, 
να παραμείνει κλειστό το κατάστημα και να προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι σε έκδοση νέας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας. 

 
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ –ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Άκουσα από τον κ. Χριστοδούλου 

ότι καλώς  πάρθηκε η απόφαση της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου 
καταστήματος για τους λόγους που αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση. Ο ένας λόγος ήταν ότι δεν είχε 
πιστοποιητικό πυρασφάλειας και ο άλλος ήταν μια αυθαίρετη κατασκευή 25 τ.μ. Κατ΄αρχήν βλέπου με 
τώρα από τον ενδιαφερόμενο ότι έχει φροντίσει  και έχει κάνει μια διαδικασία περί θεραπείας όλων 
αυτών στα οποία έχει βασιστεί η απόφαση εκείνη, έχει φέρει πιστοποιητικό πυρασφάλειας και με βάση 
Και όπως είπε ο μηχανικός η Π.Υ. δεν θα έβγαζε πιστοποιητικό πυρασφάλειας γα ένα οίκημα το οποίο 
μέσα σ’ αυτό θα υπήρχε αυθαίρετη κατασκευή. Εκτός όμως απ’ αυτό τα 25 τ.μ. δεν είναι 25 τ.μ. αλλά 
είναι 5 τ.μ., πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο ήταν του Δήμου και η ενδιαφερόμενη το νοίκιασαν από 
το Δήμο, έτσι βγήκε το μισθωτήριο, ο Δήμος της ενοικίασε ένα ακίνητο το οποίο εμπεριείχε 
ενδεχομένως όχι 25 αλλά 5 τ.μ. αυθαίρετου κτίσματος. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι 
ανακαλούμε μια απόφαση που στη βάση της ήταν και λανθασμένη διότι πήρατε μια απόφαση η οποία 
έλεγε 25 τ.μ. αυθαίρετου κτίσματος. Δεν είναι όμως έτσι, οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να ανακληθεί, 
στις μέρες που ζούμε σήμερα και προτείνω την ανάκληση της απόφασης που ανακάλεσε την άδεια 
λειτουργίας του καταστήματος.  

 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Πέρα από το πολιτικό κομμάτι υπάρχει και το 

διοικητικό και νομικό κομμάτι που είναι και το βασικό, γι αυτό θα ήθελα τη γνώμη του νομικού μας 
συμβούλου, ωστόσο με προβληματίζει ότι με υπαιτιότητα του Δήμου έχει δοθεί λάθος πιστοποιητικό 
χώρου κύριας χρήσεις από το 2000 αφού όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και όπως είπε 
προφορικά ο μηχανικός δεν προσδιορίζεται σαφώς εάν αποτελεί ή όχι χώρο κύριας χρήσης ο 
συγκεκριμένος χώρος, Άρα δώσαμε κατι λάθος με υπαιτιότητα του Δήμου, που αυτό εμένα μου 
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δημιουργεί ένα θέμα, ότι το λάθος του Δήμου δεν μπορεί να το πληρώνει ο διοικούμενος. Επίσης με 
προβληματίζει το γεγονός ότι από τη μια είχαμε 25 μέτρα αυθαίρετα και τώρα έχουμε 5 τ.μ. με 
προβληματίζει πολύ αυτό το γεγονός, εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε τον κ. Γιαννακό διότι αυτό 
είναι το ζητούμενο και το κυριότερο στη συγκεκριμένη 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Για να ανακληθεί μια απόφαση η οποία 

ανακάλεσε μια άδεια λειτουργίας ενός καταστήματος, θα πρέπει το αίτημα το οποίο εισάγεται σήμερα 
να έχει τη μορφή. Ότι οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει στη συγκεκριμένη επιχείρηση έχει θεραπευτεί. Η 
λογική, τα μέτρα ήταν 25  και γίνανε πέντε (5)  δεν δείχνει ότι έχει θεραπευτεί το πρόβλημα. Το 
πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα δεν θα υπήρχε εάν μιλούσαμε για πόντους, ή αν υπήρχε βεβαίωση 
της πολεοδομίας η οποία είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία η οποία βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει παράβαση. 
Όταν λοιπόν υπάρχει μια υπηρεσία που βεβαιώνε,. και εδώ έχουμε δέσμιες αρμοδιότητες, που 
βεβαιώνει παράβαση, δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτό το γεγονός. Δεν μπορείτε να πάρετε 
απόφαση περί ανάκλησης της απόφασης αν δεν υπάρχουν έγγραφα. Αφήνω το έγγραφο του 
Υγειονομείου διότι δεν έχουμε απάντηση σε αυτό, υπάρχει αίτημα του διοικούμενου  να ελέγξει το 
υγειονομείο να ελέγξει. Δεύτερον προσκομίζεται μια βεβαίωση πυροπροστασίας η οποία λέγει ότι 
«πιστοποιείται χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας και λέει επίσης ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αποτελεί 
στοιχείο νομιμότητας της επιχείρησης. Επειδή προσκόμισε ένα πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν 
σημαίνει ότι έχει νομιμοποιηθεί μια επιχείρηση όταν από πάνω λέγει ξεκάθαρα ότι δεν έχει γίνει 
αυτοψία. 

Συνεπώς να γίνει γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία να ανακληθεί η απόφαση, θα πρέπει να 
θεραπευτεί όποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί. Η θέση της Ν.Υ είναι, προσκομίζονται όλα τα δικαιολογητικά 
τα οποία έχουν θεραπεύσει το πρόβλημα και όχι να το μετριάσουν από τα  25 μέτρα τα πήγαμε στα 5, 
διότι εγώ έχω άλλη εικόνα όσον αφορά το 25 πως έγινε 5 και δεν θέλω να πλατειάσω επ’ αυτού. Αν 
είχε θεραπευτεί το πρόβλημα και ερχόταν η υπηρεσία και μου έλεγε ότι αυτό το κομμάτι έχει ενταχθεί 
σε μια διαδικασία νομιμοποίησης και έχει έρθει εδώ ενώπιον μας, θα εισηγούμουν να ανακληθεί η 
απόφαση. Συνεπώς η Ν.Υ δεν μπορεί να εισάγει πρόταση περί ανάκλησης της απόφασης που 
ανακάλεσε την άδεια διότι μόνο όταν θεραπεύονται υα προβλήματα τότε και μόνο και πάλι 
καταχρηστικά, δεν μπορούμε έτσι και έτσι παίρνουμε αποφάσεις και τις ανακαλούμε, για να 
βοηθήσουμε τον διοικούμενο και επειδή δεν θέλουμε να τον οδηγήσουμε σε κάποιες διαδικασίες 
έκδοσης νέας άδειας θα πρέπει να θεραπευθεί το πρόβλημα του. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός της διοικουμένης κ. Νικόλαος Γιωτόπουλος οποίος 

είπε: 
Στην Π.Υ. δεν πηγαίνει ο ενδιαφερόμενος και κάνει μια απλή αίτηση και απαντά η Πυροσβεστική 

άνευ αυτοψίας. Επισυνάπτονται στην αίτηση και η βεβαίωση του χώρου κύριας χρήσης που συνοδεύει 
την άδεια. Η Πυροσβεστική έχει ελέγξει αυτές τις κατόψεις, έχει ελέγξει τη βεβαίωση κύριας χρήσης 
Αυτοψία γίνεται κ. Γιαννακέ όταν ζητά ο ενδιαφερόμενος αποκλίσεις από την μελέτη. Ειδάλλως παίρνει 
σαν δεδομένα τα σχέδια. Και με 5.56 τ.μ. είπαμε ότι η βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που συνοδεύει 
το συμφωνητικό δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Όπως έκανε λάθος η Πολεοδομία τα 25 μέτρα τι μας λέει ότι 
και αυτή τη φορά το 5,56 δεν είναι ακόμα λιγότερα.   

       
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 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 
Αναβάλλει τη λήψη για ανάκληση της υπ’ αριθ. 126/2016 απόφασης. Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη 

που ζήτησε να μην ανακληθεί η απόφαση.  
 
 

    Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη    
 
 
Μιχαήλ Παλαιολόγου                                                      1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                   2) Γιώργος Κακούλης  
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                                                                                   3) Μιχαήλ Χριστοδούλου 
 
 
                                                                                   4) Στέφανος Κυριαζής 
 
 
                                                                                   5) Βασιλική Παπαδημητρίου- Ξεπαπαδάκη 
 
 
                                                                                   6) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου 
 
 
                                                                                   7) Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη 
                                                                                                                                                                               

 
 


