
 

100 

 

  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/08-05-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 08/05/2017 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00 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 του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Αποφ. Δημάρχου 811/14-
03-2017 «περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), αριθ. 2/31684/02-05-2017 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) Σάββας Καλαθενός (Αναπλ/κο Μέλος στη θέση του κ. Χατζηϊωάννου που 

απουσιάζει εκτός Ρόδου). 
     
         Απόντες: 1)Ιωάννης  Κούρτης- Μέλος  
                       2) Ιωάννης Γιαννακάκης -Μέλος      
                       3) Παναγιώτης Τοκούζης - Μέλος  
                       4) Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη- Μέλος 
                       5) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου –Μέλος 
                       6) Σταματία Σαρρή- Υψηλάντη -Μέλος                                                                                                                          
 

Αρ. αποφ. 49/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 62Υ4Ω1Ρ-ΖΔΠ 
 

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

καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 7631/2016). 

                                  
Πριν την έναρξη συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος που ήταν εγγεγραμμένο στην Η.Δ με 

αύξοντα αριθμό 1, ζήτησε το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Κακούλης ο οποίος είπε τα 
εξής: 

 
Βλέποντας τη σημερινή Η.Δ. διαπίστωσα ότι είναι ελλιπέστατη. Στη προηγούμενη συνεδρίαση 

είχαμε αναβάλει κάποια θέματα για τη σημερινή συνεδρίαση τα οποία δεν βλέπω στη σημερινή Η.Δ.  Για 
λόγους ισονομίας τα θέματα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στη σημερινή Η.Δ. και αφορούν ανακλήσεις 
αδειών καταστημάτων να αναβληθούν και εντός δύο (2) εβδομάδων να γίνει νέα συνεδρίαση της 
Επιτροπής με όλα τα αναβληθέντα θέματα από την προηγούμενη συνεδρίαση.  

Εγώ για να παραμείνω στη συνεδρίαση θέλω να συζητήσουμε μόνο τα θέματα που έχουν να 
κάνουν με κανονιστικές αποφάσεις και προεγκρίσεις. Η αν υπάρχει έστω και μια αίτηση θεραπείας από 
τις ανακλήσεις να συζητήσουμε μόνο αυτή. Τα υπόλοιπα για λόγους ισονομίας θα πρέπει να επανέλθουν 
όσο γίνεται πιο σύντομα με τα υπόλοιπα θέμα που λείπουν από την Ημερήσια Διάταξη. 

 
Στο σημείο αυτό ο Γραμματέας της Επιτροπής ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής, ότι σε δύο 

εβδομάδες θα βρίσκεται εκτός Ρόδου για προσωπικούς λόγους για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, και 
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ως εκ τούτου, δεν θα παρευρίσκεται στη συνεδρίαση για να τηρήσει τα πρακτικά, πράγμα που ήδη 
γνωρίζει ο Πρόεδρος κ. Παλαιολόγου αφού έχει ενημερωθεί σχετικά με το θέμα μερικές μέρες πριν. 

 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Αντιπρόεδρος): Συμφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση του κ. 

Κακούλη και δεν θα παραμείνω στη συνεδρίαση αν δεν συμπληρωθεί η Η.Δ. με τα θέματα που 
αναβλήθηκαν  έστω και την τελευταία στιγμή διότι αυτό υποδηλώνει ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι σε 
κάποιους που η Επιτροπή σήμερα  θα έπρεπε να κλείσει τα καταστήματα τους και όμως δεν το κάνουμε. 
Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κ. Κακούλη.    

 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ (Πρόεδρος): Τα θέματα τα οποία έχουμε τα επι πλέον είναι σε 

θεραπεία, τα άλλα είναι αναβολές άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα να έχουμε ανάκληση σε κάποιους και σε 
κάποιους άλλους για διάφορους λόγους δεν τους έχουμε. Άρα η πρόταση σου γίνεται δεκτή και ξεκινάμε 
το πρώτο θέμα. 

   
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 7631/2016έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης το οποίο έχει ως εξής: 
  
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης» επί της οδού: 

Ορφανίδου αρ. 42, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/1904/10-β (2016) έγγραφο του Α.Τ.Ρ., 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος στερούμενος αδείας Α.Ε.Π.Ι. 

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

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6984/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.      

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Το έγγραφο της ΑΕΠΙ σε κέντρο διασκέδασης 
είναι απαραίτητο. Εδώ ούτε διοικούμενος εμφανίζεται, ούτε έχει προσκομιστεί κάποιο έγγραφο που να  
δικαιολογεί να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε ανάκληση. Η πρόταση της Ν.Υ είναι ανάκληση. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος): Είπαμε αυτά τα θέματα να μην  συζητηθούν. 
 
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  
 

Αποδέχεται την πρόταση του κ. Κακούλη για αναβολή λήψης απόφασης των θεμάτων της Η.Δ 
που έχουν να κάνουν με ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  και 
αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 
του κ. ΒΟΥΤΣΗ Ιωάννη επί της οδού Ορφανίδου 42 για την επόμενη συνεδρίαση. 

 

Αρ. αποφ. 50/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 6Π85Ω1Ρ-3ΨΣ 
 

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

καταστήματος του  ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 726/2017). 

  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 726/2017έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης 

το οποίο έχει ως εξής: 
  
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο» επί της οδού: Ηρώων 
Πολυτεχνείου αρ. 14, ιδιοκτησίας κου ΣΑΒΒΑΚΗ Γεωργίου όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 8123/ Φ. 700.5 
(Α.Μ. 529/3/81), έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 298/2017 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.826) 

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. 

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
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 ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος του   ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 για την επόμενη 
συνεδρίαση. 

 
Αρ. αποφ. 51/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 6ΠΑΧΩ1Ρ-ΚΔ5 
 

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

καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79 (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1214/2017). 

                                  
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

το ΑΠ 1214/2017 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: 

Ναυάρχου Κόδριγκτων αρ. 79, ιδιοκτησίας κα PLUGINA Yulia όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
1057/9/2309-α, έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος  Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί 
παράνομα και ως χώρος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και συγκεκριμένα, το παίγνιο πόκερ 
με την παραλλαγή αυτού του τύπου Τexas Holdem κατά παράβαση του Β.Δ. 21/1971, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2515/1997 και Ν. 2753/1999 σε συνδυασμό με το Ν.2206/1994 
«περί καζίνων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4002/2011»πεί διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων», τροποποιώντας ουσιωδώς τους όρους και τις προυποθέσεις της εγκεκριμένης 
Α.Ι.Λ.   

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 718/2017 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. 

               
Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
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θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
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 ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79 την επόμενη συνεδρίαση. 

 
Αρ. αποφ. 52/08-05-2017                                           ΑΔΑ: Ω6Δ2Ω1Ρ-ΛΝ4   
 

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

καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφα 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 1028/2017 και β) 2026/2017). 

  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ α) 1028/2017 και β) 2026/2017) έγγραφα 

της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης τα οποία έχουν ως εξής: 
  
Α) Διαβιβαστικό 1028/2017 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό 
καφενείο)»ιδιοκτησίας Δόμνας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  στην οδό Σοφοκλέους αρ.1-3 Μεσαιωνική 
Πόλη(Φ.362)  

ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρ.269/17 έγγραφο του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ 
                     
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι επεκτείνατε το κατάστημα σας, με τη κατασκευή ξύλινου κλειστού χώρου, χωρίς την 
προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία άδεια.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 604/22-10-12 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(επέκταση). 

 

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
Β) Διαβιβαστικό  2026/2017 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια- Μπαρ» Ιδιοκτησίας «Δόμνας 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» στην οδό Σοφοκλέους   (Φ.362)  
ΣΧΕΤ:  Η με αρ.πρ.13/04-04-17έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού 

προστίμων. 
                      
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι κατασκευάστηκε στο εν λόγω  κατάστημα χωρίς την προβλεπόμενη από την σχετική νομοθεσία 
άδεια, «αυθαίρετη προσθήκη ξύλινου κλειστού χώρου κατ’ επέκταση του καταστήματος σε κοινόχρηστο 
χώρο, συνολικού εμβαδού 41,91 τ.μ. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 604/22-10-12 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(αλλαγή κατηγορίας).  
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Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
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 ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 για την επόμενη 
συνεδρίαση. 

 
Αρ. αποφ. 53/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 6ΞΛΤΩ1Ρ-ΦΕ5 
 

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

καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Σοφοκλέους 10 και 
Πλάτωνος. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2084/2017). 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2084/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης το οποίο έχει ως εξής: 
  
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι στο κατάστημα του θέματος λειτουργούσε μουσική σε ηχοστάθμη 83&84db αντί του 
προβλεπομένου ορίου των 80db. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 012/04-02-09 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(αλλαγή κατηγορίας).  

 
Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη χρήση 

μουσικής σε   
            καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύουν τα εξής: 
• Η επιτρεπόμενη μέγιστη ηχοστάθμη Α καθορίζεται σε 80Db (Α5/3010/85 ΦΕΚ 593/85) 
• Υπέρβαση του ως άνω ορίου συνιστά αλλαγή κατηγορίας της επιχείρησης σε κέντρο 

διασκέδασης (έως 100Db). 
• Η υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης Α-ηχοστάθμης συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των 

υγειονομικών  όρων λειτουργίας της επιχείρησης και απαιτείται νέα άδεια (ΣτΕ 501/2000). 
• Αύξηση της έντασης ενός μουσικού σήματος κατά 10Db απαιτεί αύξηση ισχύος 10 φορές, ενώ 

για 20Db, 100 φορές, για 30Db 1000 φορές κ.ο.κ (λογαριθμική κλίμακα). 
• Άτομα που εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου άνω των 85Db πρέπει να υποβάλλονται σε 

περιοδική εκτίμηση της ακουστικής τους ικανότητας ώστε να προληφθεί βλάβη της ακοής(Παγκόσμιος 
οργανισμός υγείας) 

• Οι άδειες που χορηγεί η Διοίκηση στους πολίτες είναι μονομερείς διοικητικές πράξεις, 
συνεπώς οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται αποκλειστικά από τη Διοίκηση. 

• Στο σώμα της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αναγράφεται ρητά ότι η λειτουργία της 
επιχείρησης δεν θα διαταράσσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κοινή ησυχία (λόγος ανάκλησης) 

 
 
Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 

αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

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

καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Σοφοκλέους 10 και 
Πλάτωνος για την επόμενη συνεδρίαση. 

 
Αρ. αποφ. 54/08-05-2017                                           ΑΔΑ: ΩΡΧΑΩ1Ρ-5ΨΙ 

 
Περίληψη 

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 έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 1636/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης που έχει ως εξής: 
             ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 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. 

Στα πλαίσια της τοποθέτησης του κ. Κακούλη σχετικά με τα θέματα που αφορούν στις ανακλήσεις 
αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά 
κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κακούλης ζήτησε να μην συζητηθεί το 
θέμα και να εισαχθεί μαζί με τα άλλα που αναβλήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 
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 οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος του Νεδόπουλου Χαράλαμπου επί της οδού Αλ. Διάκου 44 για την επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
Αρ. αποφ. 55/08-05-2017                                           ΑΔΑ: ΩΨΖ3Ω1Ρ-Σ49   
 

Περίληψη 
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Παστίδας για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Αγίου Ιωάννη και Ελευθερίας   της 
Δ.Κ. Παστίδας». 

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 5/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παστίδας που έχει ως ακολούθως: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    05 / 2017 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Αγίου Ιωάννη και Ελευθερίας της Δ.Κ. 

Παστίδας». 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Πάττας Σάββας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που σημειώνεται καθημερινά επί της οδού 
«Ελευθερίας», κατά την άφιξη και αναχώρηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παστίδας.   

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ   

Την αποδοχή και έγκριση της ρυθμιστικής μελέτης του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & 
Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Αγίου Ιωάννη και Ελευθερίας της 
Δ.Κ. Παστίδας». 

Επίσης, το  Τ/Σ αποφάσισε να εισηγηθεί στο Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Αδειών 
Μεταφορών τη μονοδρόμηση της οδού «Ελευθερίας» από τη Επαρχιακή οδό  «Ρόδου – Μεσσαναγρού» 
(Φιλερήμου), μόνο άνοδος έως το δρόμο που θα ασφαλτοστρωθεί από τη μελέτη που δημοπρατήθηκε 
από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Από το σημείο αυτό να μονοδρομηθεί η οδός «Μάρκου Μπότσαρη» 
μόνο κάθοδος, με σκοπό τη λύση του μεγάλου κυκλοφοριακού προβλήματος που παρατηρείται κατά τη 
μετακίνηση των μαθητών από και προς το Δημοτικό Σχολείο Παστίδας.    

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     05 / 2017 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την  υπ’ αριθ. 01/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που 

αφορά στο θέμα και έχει ως κάτωθι: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

Η παρούσα τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 
Παστίδας της Δημοτική Ενότητας Πεταλούδων. 

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν τις οδούς Αγίου Ιωάννη και Ελευθερίας 
 
ΟΔΟΣ: Αγίου Ιωάννη: 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη  
� τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας 
� τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού (μέσο πλάτος οδοστρώματος) 
� τη μη ασφαλή διέλευση των πεζών έως και σήμερα 
 
προτείνει  
για το τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό  Ναυαρίνου έως τη συμβολή της με το 

Επαρχιακό δίκτυο  (Παστίδα – Μεσαναγρού) με την αυτή κατεύθυνση:  
1. την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη δεξιά πλευρά (από το σημείο Α έως το 

σημείο Β (μήκους 12,40  μέτρα περίπου) και στην αριστερή πλευρά από το σημείο Γ έως το σημείο Δ 
(μήκους 87,60 μέτρα περίπου): 

 
 
 
 
 
 

 Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 

 Απαγόρευση στάσης στάθμευσης 

Γραμμή 
X: 871018.37 Υ: 4034586.65 

Χ: 871023.47 Υ: 4034575.34 
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Γραμμή 
X: 870987.44 Υ: 4034655.29 

Χ: 871029.88 Υ: 4034578.64 

 
Σημειώνεται ότι επί του επαρχιακού δικτύου Παστίδα – Μεσαναγρού ισχύει η 

απαγόρευση στάσης  και  στάθμευσης 
 
2. Τη δημιουργία διάβασης πεζών στα σημεία I,II,III,IV με ενδεικτικές 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 
 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ι 

Χ: 

871027.40 

Υ: 

4034582,72 

II 

Χ: 

871026.10 

Υ: 

4034584,88 

III 

Χ: 

871020.65 

Υ: 

4034582.18 

IV 

Χ: 

871021.67 

Υ: 

4034579.90 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
• οριζόντια σήμανση της οδού  με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

και  διαγράμμιση διάβασης πεζών με λευκό χρώμα, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και  

• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 
θέσεις Ε,Ζ, Η, Θ, Ι, Κ,  με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 ως παρακάτω: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΆ 

ΕΓΣΑ ΄87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 

Θ

ΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Κ-15 Ε Χ:870993.73 Υ: 4034632.50 

Ρ-40 
Ζ 

Χ: 

871018.39 Υ: 4034586.56 

 Ρ-1 και Ρ-2 
Η

Χ: 

871023.34 Υ: 4034575.22 

Ρ-40 και Πρ-4α 
Θ

X: 

871029.58 Υ: 4034579.63 

Π-21 Ι 

Χ: 

871026.86 Υ: 4034583.92 

Ρ-40 και Πρ-4γ Κ Χ:871023.71 Υ: 4034589.19 

 
 
ΟΔΟΣ: Ελευθερίας  (έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου)  
Η υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη  
� την υπ΄ αριθμό απόφαση 18/2016 της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας,  
� το κυκλοφοριακό πρόβλημα επί της οδού που παρουσιάζεται από τα σταθμευμένα 

οχήματα ειδικότερα τις ώρες αιχμής (έναρξη και λήξη σχολικού ωραρίου), καθώς και  
� τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης εκατέρωθεν του σχολικού κτιρίου 
 
προβλέπει με την παρούσα μελέτη επί της οδού Ελευθερίας με κατεύθυνση από την συμβολή της 

με την οδό που διέρχεται έμπροσθεν από το Βρεφονηπιακό σταθμό προς το Δημοτικό Σχολείο τα 
παρακάτω:  
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3. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της  οδού από το 
σημείο i έως το σημείο ii (μήκους 127,00 μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, 
ως παρακάτω: 

 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

Γραμμή 
X: 871822.30 Υ: 4034767.75  

i Χ: 871748.55 Υ: 4034751.91 

 
4. Την απαγόρευση στάσης στη δεξιά πλευρά της οδού (έμπροσθεν της πρόσοψης του 

Δημοτικού Σχολείου Παστίδας) από το σημείο iii έως το σημείο iv (μήκους 77,50  μέτρα περίπου) με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, ως παρακάτω: 

 

                   Απαγόρευση στάθμευσης 

Γραμμή 
ii X: 871749.82 Υ: 4034744.55 

v Χ: 871825.60 Υ: 4034760.79 

 
 
5. Τη χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων (3,50μΧ5,00μ) για την 

εξυπηρέτηση των παιδιών που φοιτούν στο εν λόγω σχολειό στην ενδεικτική χιλιομετρική θέση με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (Χ, Υ): (871785.57, 4034750.73) 

Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
 
• οριζόντια διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα σύμφωνα με άρθρο 5  του Ν. 2696/99, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και  
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πρόσθετων πινακίδων στις ως 

παρακάτω: 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 Ρ-40 κ Πρ-4α 
i 

Χ: 

871822.30  

Υ: 

4034767.75  

 Ρ-40 κ Πρ-4γ 
ii 

Χ: 

871748.55 

Υ: 

4034751.91 

Ρ-39 και Πρ-4α 
iii 

X: 

871749.82 

Υ: 

4034744.55 

Ρ-39 και Πρ-4γ 
iv 

Χ: 

871825.60 

Υ: 

4034760.79 

Π-60 
Θέση 

ΑΜΕΑ 

Χ:871785

.57,  

Υ: 

4034750.73 

 
 
Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, 

διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά 
που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του 
Δήμου Ρόδου. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής απόφασης». 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 5/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για το τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό  

Ναυαρίνου έως τη συμβολή της με το Επαρχιακό δίκτυο  (Παστίδα – Μεσαναγρού) με την αυτή 
κατεύθυνση:  

 1) την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη δεξιά πλευρά (από το σημείο Α έως το σημείο Β 
(μήκους 12,40  μέτρα περίπου) και στην αριστερή πλευρά από το σημείο Γ έως το σημείο Δ (μήκους 
87,60 μέτρα περίπου): 

 
 
 
 
 
 

Γραμμή 
X: 870987.44 Υ: 4034655.29 

Χ: 871029.88 Υ: 4034578.64 

 
Σημειώνεται ότι επί του επαρχιακού δικτύου Παστίδα – Μεσαναγρού ισχύει η απαγόρευση στάσης  

και  στάθμευσης 
 
2) Τη δημιουργία διάβασης πεζών στα σημεία I,II,III,IV με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 

‘87 
 

ΔΙΑΒΑΣΗ 

Ι 
Χ: 

871027.40 
Υ: 

4034582,72 

II 
Χ: 

871026.10 
Υ: 

4034584,88 

III 
Χ: 

871020.65 
Υ: 

4034582.18 

IV 
Χ: 

871021.67 
Υ: 

4034579.90 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
• οριζόντια σήμανση της οδού  με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

και  διαγράμμιση διάβασης πεζών με λευκό χρώμα, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και  

• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 
θέσεις Ε,Ζ, Η, Θ, Ι, Κ,  με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 ως παρακάτω: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ ΄87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Θ

ΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Κ-15 Ε Χ:870993.73 Υ: 4034632.50 

Ρ-40 
Ζ 

Χ: 
871018.39 Υ: 4034586.56 

 Ρ-1 και Ρ-2 
Η

Χ: 
871023.34 Υ: 4034575.22 

Ρ-40 και Πρ-4α Θ X: Υ: 4034579.63 

 Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 

 Απαγόρευση στάσης στάθμευσης 

Γραμμή 
X: 871018.37 Υ: 4034586.65 

Χ: 871023.47 Υ: 4034575.34 
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871029.58 

Π-21 Ι 
Χ: 

871026.86 Υ: 4034583.92 

Ρ-40 και Πρ-4γ Κ Χ:871023.71 Υ: 4034589.19 

 
 
Β)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟ Ελευθερίας  (έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου)με κατεύθυνση από την 

συμβολή της με την οδό που διέρχεται έμπροσθεν από το Βρεφονηπιακό σταθμό προς το Δημοτικό 
Σχολείο τα παρακάτω:  

 
1) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της  οδού από το σημείο i έως 

το σημείο ii (μήκους 127,00 μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, ως παρακάτω: 
 

 Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

Γραμμή 
X: 871822.30 Υ: 4034767.75  

i Χ: 871748.55 Υ: 4034751.91 

 
2) Την απαγόρευση στάσης στη δεξιά πλευρά της οδού (έμπροσθεν της πρόσοψης του Δημοτικού 

Σχολείου Παστίδας) από το σημείο iii έως το σημείο iv (μήκους 77,50  μέτρα περίπου) με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87, ως παρακάτω: 

 

                   Απαγόρευση στάθμευσης 

Γραμμή 
ii X: 871749.82 Υ: 4034744.55 

v Χ: 871825.60 Υ: 4034760.79 

 
 
3) Τη χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων (3,50μΧ5,00μ) για την 

εξυπηρέτηση των παιδιών που φοιτούν στο εν λόγω σχολειό στην ενδεικτική χιλιομετρική θέση με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (Χ, Υ): (871785.57, 4034750.73) 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει: 
• οριζόντια διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα σύμφωνα με άρθρο 5  του Ν. 2696/99, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και  
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πρόσθετων πινακίδων στις ως 

παρακάτω: 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

 Ρ-40 κ Πρ-4α 
i 

Χ: 
871822.30  

Υ: 
4034767.75  

 Ρ-40 κ Πρ-4γ 
ii 

Χ: 
871748.55 

Υ: 
4034751.91 

Ρ-39 και Πρ-4α 
iii 

X: 
871749.82 

Υ: 
4034744.55 

Ρ-39 και Πρ-4γ 
iv 

Χ: 
871825.60 

Υ: 
4034760.79 

Π-60 
Θέση 

ΑΜΕΑ 
Χ:871785

.57,  
Υ: 

4034750.73 
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Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος 
καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση 
υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ. 56/08-05-2017                                           ΑΔΑ: ΩΓΠΟΩ1Ρ-Ω3Λ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Παστίδας για 

επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 10/2016 απόφασης του που αφορά στην χωροθέτηση θέσεων 
άσκησης στάσιμου εμπορίου για την διεξαγωγή εμποροπανήγυρης της Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλας. 

                                  
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 6/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παστίδας που έχει ως ακολούθως: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    06 / 2017 
Π ε ρ ί λ η ψ η 

«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 10/2016 απόφασης του Τ/Σ Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Πάττας Σάββας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη επικαιροποίησης της με αριθμό 10/2016 απόφασης του Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας περί «πρότασης χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου Ι.Μ. Αγίας 
Μαρκέλλας» έτσι ώστε να προχωρήσει η χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου Ιεράς Μονής Αγίας 
Μαρκέλλας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εγκρίνει την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμό 10/2016 απόφαση του Τ/Σ Παστίδας ώστε να 
προχωρήσει η χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλλας για το έτος 2017.  

 

Με την υπ’ αριθ. 140/2016 απόφαση της η Δημ. Κοινότητα Παστίδας αποδέχεται την υπ’ αριθ. 
1284/19-7-2016 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού περί χωροθέτηση χώρου άσκησης 
υπαίθριου εμπορίου στην Δημ. Κοινότητα Παστίδας για την πανήγυρη της Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλας. 

Η εισήγηση της Δναης Πολεοδομικού Σχεδιασμού έχει ως κατωτέρω: 
Θέμα : Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλλας. 
Σχετ. : Το υπ’ αριθμό πρωτ. 5/51271/24-06-2016 (1284/27-6-2016 ΔΠΣ) έγγραφο της Δ/νσης 

Διοικητικών Εμπορίου, Βιομηχανίας & Ενέργειας 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το υπ’ αριθμό πρωτ. 5/51271/24-06-2016 (1284/27-6-2016 ΔΠΣ) έγγραφο της Δ/νσης 

Διοικητικών Εμπορίου, Βιομηχανίας & Ενέργειας σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζονται στην υπηρεσία τα 
υπ΄αρ. πρωτ. 5/40876/25-5-2016 και 5/49662/17-6-2016 έγγραφα του Τοπικού συμβουλίου Παστίδας 
με την πρόταση για τη χωροθέτηση υπαίθριου Εμπορίου στα πλαίσα της εμποροπανηγύρεως της Ι.Μ. 
Αγίας Μαρκέλλας. 

2. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3780 Φ.700/11-7-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Ρόδου με θέμα ¨Τέλεση Πανηγύρεως Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλλας στη Δ.Κ. Παστίδας¨στο οποίο αναφέρεται 
¨1. (…) η Υπηρεσία μας είναι ενήμερη για την πρόταση του Τοπικού συμβουλίου και θα χρησιμοποιήσει 
την προτεινόμενη διαδρομή (παράκαμψη) σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επέμβασης στην 
ευρύτερη περιοχή. 3. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
άμεση προσέγγιση στο χώρο Οχημάτων Έκτακτης Ανάγκης για ευνόητους λόγους.¨  

3. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 2501/1/671-α (ΑΔΑ:ΨΙΟ9465ΦΘΕ-ΙΣ3) απόφαση της Α΄Δ/νσης 
Αστυνομίας Δωδ/σου με θέμα ¨Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων¨ στο οποίο αναφέρεται 
¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός οχήματος επί της οδού Φιλερήμου 
(περιοχή Παστίδας), από το ύψος του δημοτικού γηπέδου έως και την πλατεία Αστέρα από την 17:00 
ώρα της Πέμπτης (21-7-2016) έως την 02:00 ώρα της Παρασκευής (22-07-2016) λόγω 
πραγματοποίησης της πανηγύρεως της Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλλας (…).¨ 

4. 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 
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των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού με θέμα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι:  

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

5. 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)». 

6. Τις διατάξεις: 
α. Την υπ΄αριθμ. 553/Δ/1990 ΦΕΚ (ΧΟΠ/ΕΠΑ 111/1990 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου) 

¨Τροποποίηση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Παστίδα Ν. Ρόδου Ν.Δωδ/σου¨ 
β. 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¨. 
γ. του Π.Δ/τος της 24.4/3-5-1985 (ΦΕΚ 181Δ’/85) περί όρων δόμησης οικισμών μέχρι 2000 

κατοίκων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
δ. Του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ-118/Α/15-5-14) περί ¨ Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
7. Την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία.  
8. Τα αρχεία της υπηρεσίας. 
 
Η Υπηρεσία προτείνει τη χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου ζώνης μέγιστου πλάτους 3,00 

μέτρων, εντός του οικισμού Παστίδας, επί του οδοστρώματος της Επαρχιακής οδού (οδός Φιλερήμου), 
από το ύψος του νεκροταφείου έως και το ρέμα (όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα), με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

− Από το νεκροταφείο (σημείο Α) έως το σημείο Β (με κατεύθυνση το ρέμα) η ζώνη μέγιστου 
πλάτους 3,00 μέτρων θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος. 

− Από το σημείο Γ έως και το σημείο Δ (με κατεύθυνση το ρέμα) η ζώνη μέγιστου πλάτους 3,00 
μέτρων θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος. 

− Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

− Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 
είσοδος σε κατοικίες και καταστήματα. 

− Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους δρόμους του 
οικισμού (κάθετοι οδοί στην επαρχιακή οδό).  

− Πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο 
υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3780 Φ.700/11-7-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και 
στην υπ΄αριθ. πρωτ. 2501/1/671-α απόφαση της Α΄Δ/νσης Αστυνομίας Δωδ/σου.   

 
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά προς την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/04-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α'/07-06-2010) περί 
αρμοδιοτήτων συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.  

    
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  
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 6/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοιν. Παστίδας για 
επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 10/2016 απόφασης του που αφορά στην χωροθέτηση θέσεων άσκησης 
στάσιμου εμπορίου για την διεξαγωγή εμποροπανήγυρης της Ι.Μ. Αγίας Μαρκέλας και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο: 

Τη χωροθέτηση ζώνης υπαίθριου εμπορίου  μέγιστου πλάτους 3,00 μέτρων, εντός του 
οικισμού Παστίδας, επί του οδοστρώματος της Επαρχιακής οδού (οδός Φιλερήμου), από το ύψος του 
νεκροταφείου έως και το ρέμα (όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα), με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

− Από το νεκροταφείο (σημείο Α) έως το σημείο Β (με κατεύθυνση το ρέμα) η ζώνη μέγιστου 
πλάτους 3,00 μέτρων θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος. 
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− Από το σημείο Γ έως και το σημείο Δ (με κατεύθυνση το ρέμα) η ζώνη μέγιστου πλάτους 3,00 
μέτρων θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος. 

− Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

− Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 
είσοδος σε κατοικίες και καταστήματα. 

− Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους δρόμους του 
οικισμού (κάθετοι οδοί στην επαρχιακή οδό).  

− Πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο 
υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3780 Φ.700/11-7-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και 
στην υπ΄αριθ. πρωτ. 2501/1/671-α απόφαση της Α΄Δ/νσης Αστυνομίας Δωδ/σου.   

 
Αρ. αποφ. 57/08-05-2017                                           ΑΔΑ:Ω0Ζ6Ω1Ρ-ΠΣΘ  
 

Περίληψη 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην «ΚΟΥΦΟΣ 

ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
1)Το ΑΠ 4/29589/25-4-2017 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο διαβιβάζεται 

στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/29565/25-4-2017 αίτηση της ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ  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 καθώς 
και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ στην Τ.Κ. 
Καταβιάς εντός οι8κισμού..  

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 552/22-4-2016 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης χρήσεων 

γης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 1552/201644 

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) στις ΚΜ 127 και 128226 Οικοδομών 
Καταβιάς 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 ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος 
(Ζεστής και Κρύας Κουζίνας καθώς και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ) στις ΚΜ 127 και 128 Οικοδομών Καταβιάς 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. 58/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 6Η33Ω1Ρ-87Ε   
 

Περίληψη 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον ΠΑΤΟΥΝΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ στην Τ.Κ. Λαέρμων. 
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Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
1)Το ΑΠ 3/32338/4-5-2017 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Λινδίων με το οποίο διαβιβάζεται στην 

Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 3/29981/25-4-2017 αίτηση του ΠΑΤΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Ηλία με όλα τα 
προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος και ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- Καφετέρια –Σνάκ Μπαρ) 

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 888/2017 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης χρήσεων γης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 888/3-5-2017 

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 και ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- Καφετέρια –Σνάκ Μπαρ)  στη ΚΜ 
369 Οικοδομών Λαέρμων  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  

1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας διάταξης συζήτησης του θέματος 
2) Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στον ΠΑΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΙΧΑΗΛ με χρήση Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Πλήρους Γεύματος και ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- Καφετέρια –Σνάκ Μπαρ)  στη ΚΜ 
369 Οικοδομών Λαέρμων 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. 59/08-05-2017                                           ΑΔΑ: 7Α7ΤΩ1Ρ-ΕΥ5 
 

Περίληψη 
Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στην ΠΙΚΟΥ 

ΣΟΦΙΑ στην Τ.Κ. Σιανών. 
                                  
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
1)Το ΑΠ 9/17660/4-5-20177 έγγραφο της Δημ. Ενότητας Αταβύρου με το οποίο διαβιβάζεται 

στην Ε.Π.Ζ. ταυτάριθμη αίτηση της ΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑΣ με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο 
δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος με χρήση 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος και κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- 
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ) 

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 610/2017 έγγραφο της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί βεβαίωσης χρήσεων γης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη  α) το ΑΠ 888/3-5-2017 

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 και κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ)  στη ΚΜ253 
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   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος 
2) Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
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Πλήρους Γεύματος και κρύας κουζίνας (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ)  στη ΚΜ253 Οικοδομών 
Σιανών εντός οικισμού, κ  

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. 60/08-05-2017                                           ΑΔΑ: Ψ9ΘΝΩ1Ρ-ΤΥ1   
 

Περίληψη 
Τροποποίηση της απόφασης 248/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά τις 

διαστάσεις και τον τύπο του περιπτέρου στους χώρους που χαρακτηρίζονται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
ΤΟΠΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 26436/10-4-

2017 εισήγηση της Δνσης Μεσαιωνικής πόλης  & Μνημείων που αφορά στο θέμα που έχει ως 
ακολούθως: 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  
1. Την υπ’ αρ. 755/2014 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου, 
2. Την υπ’ αρ. 114/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την Έγκριση 

Ενιαίου Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Ρόδου, 
3. Την απόφαση  248/2015 περί Έγκρισης κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου όπως 

τροποποιείται με τη παρούσα εισήγηση, 
4. Την απαίτηση της Δημοτικής αρχής για: 
-τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων των 

ιστορικών τόπων  και παραδοσιακών οικισμών του Δήμου Ρόδου και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού,  

-την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων 
με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχημάτων που κινούνται πλησίον αυτών, 

-το προσδιορισμό με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των περιπτέρων και των 
στοιχείων τους, 

-τον ορισμό των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου των περιπτέρων 
διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους 

-το καθορισμό των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών τον  καθορισμό της διαδικασίας 
χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των περιπτέρων στους δικαιούχους, 

-τον  σχεδιασμό περιπτέρου σύγχρονων προδιαγραφών  
5. την αποστολή εισήγησης με αρ. πρ. 7.2.2017/2/6118 προς τις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΡΟΔΟΥ  με θέμα  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ σύμφωνα με την οποία εισηγούμεθα: 

   1.Την έγκριση μελέτης σχεδιασμού του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ,     

 2.Τη τροποποίηση της απόφασης 248/2015 ως προς τα ακόλουθα σημεία του     άρθρου 6 που 
αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου 

6. την απόφαση  Φ./Σ.Α/571 /16.12.2016 του Συμβουλίου αρχιτεκτονικής Περιφερειακής 
Ενότητας Ρόδου για την Έγκριση Σχεδιασμού ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

7. την απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/395959/36413/1808 /6.12.2016 της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ του ΥΠΠΟ 
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8. τις απόφασεις 40/2017 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ, 1/2017 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ, 2/2017 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ , 2/2017 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ, 1/2017 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΝΙΘΑΣ, 3/20645 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ, για την έγκριση του σχεδιασμού  του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  

 
9. τη παρέλευση διμήνου από την αποστολή της εισήγησης της ΔΜΠ & Μ στις υπόλοιπες  

Δημοτικές κοινότητες που αποτελούν παραδοσιακούς οικισμούς ,  σύμφωνα με την οποία, κατά  το 
άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 83/παρ 2 του Ν.3852/2010, η γνώμη πρέπει να παρέχεται 
μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, διαφορετικά το αρμόδιο όργανο προχωρεί 
χωρίς τη παροχή απόφασης  . 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
Τη τροποποίηση της απόφασης 248/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου με τη 

συμπλήρωση του     άρθρου 6 που αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, με την προσθήκη παραγράφου Β που θα αφορά τις διαστάσεις και τον τύπο 
του περιπτέρου στους χώρους που χαρακτηρίζονται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ & 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ως εξής: 

 
B.ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ: 
 

Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω: 
 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 1,60μ.(2.14μ. με τα ράφια)  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,30μ. (τελικό). 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω 

στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει 
το μέγιστο κατά 1,185μ. 

 
Διαφημίσεις: Στη στέγη , τη τέντα (σκίαστρο) και όλες τις επιφάνειες  του περιπτέρου 

απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων παντός τύπου. 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευασμένα όπως προτείνει η 

εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από ξύλινα στοιχεία όπως προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα κεραμιδί (χρώμα κατ΄υπόδειξη της παρούσης Υπηρεσίας) 

και τέντα χρώματος εκρού συμφώνως των σχεδίων. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ Φ./Σ.Α. /571/16.12.16 για 

την εκάστοτε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η σύμφωνη  
γνώμη  του Σ.Α. 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 
   
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 άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 83/παρ 2 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η γνώμη των συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων πρέπει να παρέχεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού 
αιτήματος, διαφορετικά το αρμόδιο όργανο προχωρεί χωρίς τη παροχή απόφασης . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την εισήγηση της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
τροποποίηση του άρθρου 6  του Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 248/2016), που 
αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, με την προσθήκη παραγράφου 
Β που αφορά στις διαστάσεις και τον τύπο του περιπτέρου στους χώρους που 
χαρακτηρίζονται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ η οποία έχει ως εξής: 

 
B.ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ: 
 

Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται όπως παρακάτω: 
 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 1,60μ.(2.14μ. με τα ράφια)  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,30μ. (τελικό). 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω 

στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει 
το μέγιστο κατά 1,185μ. 

 
Διαφημίσεις: Στη στέγη , τη τέντα (σκίαστρο) και όλες τις επιφάνειες  του περιπτέρου 

απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων παντός τύπου. 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά κατασκευασμένα όπως προτείνει η 

εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από ξύλινα στοιχεία όπως προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα κεραμιδί (χρώμα κατ΄υπόδειξη της παρούσης Υπηρεσίας) 

και τέντα χρώματος εκρού συμφώνως των σχεδίων. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ Φ./Σ.Α. /571/16.12.16 για 

την εκάστοτε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η σύμφωνη  
γνώμη  του Σ.Α. 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από την Δ/νση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 
 
Αρ. αποφ. 61/08-05-2017                                           ΑΔΑ: ΨΤ1ΓΩ1Ρ-ΜΥΨ   
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Μαριτσών περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού Πίνδου στην 
Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών. 

                                   
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 1/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών που έχει ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
εισηγούμενος το 1ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, έθεσε  στο Τοπικό Συμβούλιο την με αριθμ. πρωτ. 
5/94223/08-11-2016 αίτηση του Κου Παπαμιχαήλ Εμμανουήλ του Νικολάου με συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο οποίος ζητάει την απαγόρευση της στάσης και 
στάθμευσης οχημάτων μπροστά από την οικία του διότι δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο οχημάτων 
άμεσης ανάγκης καθώς επίσης φέρνει σε κίνδυνο την διέλευση των πεζών και κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.        

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση        

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών αποφασίζει ομόφωνα την απαγόρευση της 
στάσης και στάθμευσης οχημάτων μπροστά από την οικία του Παπαμιχαήλ Εμμανουήλ του Νικολάου 
διότι δυσχεραίνει την είσοδο και έξοδο οχημάτων άμεσης ανάγκης καθώς επίσης φέρνει σε κίνδυνο την 
διέλευση των πεζών          

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την  υπ’ αριθ. 02/2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που 

αφορά στο θέμα και έχει ως κάτωθι: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η παρούσα τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Πίνδου στην 

Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών της Δημοτική Ενότητας Πεταλούδων. 
 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη  
� Την υπ΄ αριθμό απόφαση 1/2017 της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών 
�  τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού ( πλάτος οδοστρώματος από 3.20 έως 4,00 μέτρα και 

μήκος περίπου 38,00 μέτρα) 
� τη μη ασφαλή διέλευση των πεζών έως και σήμερα 
 
προτείνει για το τμήμα της οδού Πίνδου που φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη Google earth 

(συνημμένο σχέδιο Ρ-1 κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Πίνδου),  την απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης εκατέρωθεν τμήματος της οδού (με  κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά) από το 
σημείο Α έως το σημείο Β (μήκος 38  μέτρα περίπου) και από το σημείο Γ έως το σημείο Δ (μήκος 28 
μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 ως παρακάτω: 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ ΄87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Θ

ΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Ρ-40 και Πρ-4γ 
Α

Χ: 
869153.25 Υ: 4031549.41 

Ρ-40 και Πρ-4α 
Β

Χ: 
869151.43 Υ: 4031586.09 

 Ρ-40 και Πρ-4α 
Γ 

Χ: 
869155.67 Υ: 4031549.44 

Ρ-40 και Πρ-4γ 
Δ

X: 
869155.47 Υ: 4031578.35 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
• οριζόντια σήμανση της οδού  με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 
καθώς και  

• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 
θέσεις Α,Β,Γ,Δ, με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Ι 

 
Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, 

διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά 
που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του 
Δήμου Ρόδου. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής 
απόφασης» 

 

   
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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 
2)Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν του τμήματος της οδού Πίνδου 

που φαίνεται στο απόσπασμα χάρτη Google earth (συνημμένο σχέδιο Ρ-1 κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με  
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά) από το σημείο Α έως το σημείο Β (μήκος 38  μέτρα περίπου) και 
από το σημείο Γ έως το σημείο Δ (μήκος 28 μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
ως παρακάτω: 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ ΄87 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Θ

ΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

Ρ-40 και Πρ-4γ 
Α

Χ: 
869153.25 Υ: 4031549.41 

Ρ-40 και Πρ-4α 
Β

Χ: 
869151.43 Υ: 4031586.09 

 Ρ-40 και Πρ-4α 
Γ 

Χ: 
869155.67 Υ: 4031549.44 

Ρ-40 και Πρ-4γ 
Δ

X: 
869155.47 Υ: 4031578.35 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
• οριζόντια σήμανση της οδού  με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, 

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 
καθώς και  

• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 
θέσεις Α,Β,Γ,Δ, με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Ι 

 
 
Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του 
τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και 
οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

 
 
    Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη    
 
 
Μιχαήλ Παλαιολόγου                                                        1) Μαρία Καραγιάννη 
 
 
                                                                                     2) Γιώργος Κακούλης  
 
 
                                                                                     3) Μιχαήλ Χριστοδούλου 
 
 
                                                                                     4) Στέφανος Κυριαζής 
 
 
                                                                                     5) Σάββας Καλαθενός 
 


