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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/21-06-2017 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/06/2017 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 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. 2/4532/14-06-2017 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) Μιχαήλ Χριστοδούλου – Μέλος 
                      4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου- Μέλος 
                      5) Στέφανος Κυριαζής – Μέλος 
                      6) Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη- Μέλος   
                      7)  Ιωάννης  Κούρτης- Μέλος  
                      8) Ιωάννης Γιαννακάκης -Μέλος      
                      9) Σταματία Σαρρή- Υψηλάντη -Μέλος    
                      10) Γιώργιος Πόκκιας  Αναπλ/κο Μέλος στη θέση του κ. Κακούλη 
        
        Απόντες: 1) Γιώργος Κακούλης- Μέλος Δικαιολογημένος.  
                       2) Παναγιώτης Τοκούζης - Μέλος  
 

 
Αρ. αποφ.  62  /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΒΙΙΩ1Ρ-ΤΓ2 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Αφάντου για «χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων στην πλατεία της Δημ. Κοινότητας 
Αφάντου. 

 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 25/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με την οποία  γνωμοδοτεί υπέρ των 
κοινοχρήστων χώρων που προτάθηκαν από την Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού σύμφωνα με την 
εισήγηση  της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και απεικονίζονται στο  συνημμένο σχεδιάγραμμα,  για 
την χωροθέτηση στάσιμου εμπορίου στα πλαίσια της εμποροπανήγυρης.  

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 1968/2016 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

Θέμα : Πρόταση χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων στην πλατεία της Δημοτικής 
Κοινότητας Αφάντου. 

Σχετ. : Το υπ’ αριθμό πρωτ. 6/82006/24-06-2016 (1284/27-6-2016 ΔΠΣ) έγγραφο της Δημοτικής 
Ενότητας Αφάντου 

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο.  
2. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5716 Φ.700/12-10-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

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

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». 

4. 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)». 

5. Τις διατάξεις: 
α. 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¨. 
β. Του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ-118/Α/15-5-14) περί ¨Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 

καταστήματος και άλλες διατάξεις¨ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
6. Τα αρχεία της υπηρεσίας. 
7. Την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία.  
 
Σας ενημερώνουμε ότι: 
− Σε συνέχεια της επιτόπιας αυτοψίας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία με τον Πρόεδρο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, προτάθηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι όπως αυτοί περιγράφονται στο 
σχέδιο που συνοδεύει το παρόν έγγραφο, για τη χωροθέτηση στάσιμου εμπορίου στα πλαίσια της 
εμποροπανήγυρης. Αναλυτικότερα προτείνονται τα παρακάτω τμήματα με την προϋπόθεση έγκρισης 
της Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου περί  απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων από 
την πλατεία Ελευθερίας: 

i. Τμήμα 1 διαστάσεων 12μ Χ 2μ και συνολικού εμβαδού 24 τ.μ. (στο πεζοδρόμιο δίπλα από το 
υφιστάμενο περίπτερο) 

ii. Τμήμα 2 διαστάσεων 19μ Χ 2μ και συνολικού εμβαδού 38 τ.μ. (στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 
2 δημοτικό σχολείο)  

iii. Τμήματα 3 και 4  διαστάσεων 10μ Χ 2,50μ και 5,50μ Χ 2,50μ συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. και 
13,75 τ.μ. αντίστοιχα (στο πεζοδρόμιο μπροστά από την Εκκλήσία) 

iv. Τμήμα 5 διαστάσεων 12,50μ Χ 2μ συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. (μπροστά από το Δημαρχείο) 
− Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων από την πλατεία 

Ελευθερίας, το τμήμα 5 όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο, δε θα αποτελέσει κοινόχρηστο 
χώρο για τη χωροθέτηση του στάσιμου εμπορίου. 

− Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5716 Φ.700/12-10-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Ρόδου καθώς και οι τυχόν δεσμεύσεις της Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκανήσου. 

 
− Γενικότερα σας επισημαίνουμε ότι: 
α. απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και 

εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
β. Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζεται η 

είσοδος σε κατοικίες και καταστήματα. 
γ. Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους δρόμους του 

οικισμού.  
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δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορική και υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 
πεζοδρόμιο όπου δεν διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελάχιστου πλάτους 1,50μ. (για την 
συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία) και επί του οδοστρώματος σε οδούς όπου δεν έχει 
απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων. 

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

Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
 β) το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5716 Φ.700/12-10-2016 έγγραφο της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Ρόδου  
γ) το Δ.Υ./Α.Μ.Υ. 56479/20-4-2017 έγγραφο της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Δωδεκανήσου 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Αφάντου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χωροθέτηση θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για την 
διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων, σύμφωνα με την εισήγηση  της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
και συνημμένο σε αυτή σχεδιάγραμμα, ήτοι: 

i.  Τμήμα 1 διαστάσεων 12μ Χ 2μ και συνολικού εμβαδού 24 τ.μ. (στο πεζοδρόμιο δίπλα από το 
υφιστάμενο περίπτερο) 

ii. Τμήμα 2 διαστάσεων 19μ Χ 2μ και συνολικού εμβαδού 38 τ.μ. (στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 
2 δημοτικό σχολείο)  

iii. Τμήματα 3 και 4  διαστάσεων 10μ Χ 2,50μ και 5,50μ Χ 2,50μ συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. και 
13,75 τ.μ. αντίστοιχα (στο πεζοδρόμιο μπροστά από την Εκκλήσία) 

iv. Τμήμα 5 διαστάσεων 12,50μ Χ 2μ συνολικού εμβαδού 25 τ.μ. (μπροστά από το Δημαρχείο). 
 
 
Αρ. αποφ.  63  /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΨΘΣΩ1Ρ-ΙΤΤ 
 

Περίληψη 
Μη χορήγηση η βεβαίωσης προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου 

ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.- ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ». (Αποφ. 102/2017 Δ.Κ. Ρόδου 
και 49/2016 Δημ. Κοιν. Ιαλυσού. 

 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής  το ΑΠ 16/89839/21-
10-2016 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ: Διαβίβαση απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου 180/2016  περί 

γνωμοδότησης διαδρομής ειδικού τουριστικού λεωφορείου  ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής 
περιήγησης πόλεων (τύπου open bus).   

 
ΣΧΕΤ.  :  1) Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/41529/2016 έγγραφό μας 
              2) Η με αριθμό απόφαση 391/6-7-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 Η υπηρεσία μας με βάση  

• την ΚΥΑ 22212/29-10-2008 (ΦΕΚ β 2267/5-11-2008)  και  
• την ΚΥΑ 12726/27-9-2011 (ΦΕΚ 2190/30-9-2011)  
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στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διαβίβασε την αίτηση του Τουριστικού Γραφείου “Πίτσι Εμμ – 
Πίτσης ΣΤ. Ε.Ε”. στην Τοπική Κοινότητα Ρόδου και στην Τοπική  Κοινότητα Ιαλυσού για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων. 

 Με το υπ΄ αριθμό  πρωτ. 2/52076/28-6-2016 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Δήμου 
Ρόδου, διαβιβάστηκε η υπ αριθμό απόφαση 180/2016 της Τοπικής Κοινότητας Ρόδου σύμφωνα με την 
οποία το θέμα αναβλήθηκε με το σκεπτικό η εισήγηση της Διεύθυνσής μας να λάβει υπόψη την 
υπ΄αριθμό απόφαση 240/27-4-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Με βάση το αρχείο που διαθέτει η υπηρεσία μας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
240/2012 δεν έχει νομιμοποιηθεί. 

 Επίσης η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη 

• Την 391/2012 που αφορά την λήψη απόφασης περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης του 
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 με την οποία «δεν  επιτρέπεται   «περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων ………… 
στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία ανοικτού τύπου OPEN BUS» και  

• Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 36082/4665/26-9-12 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου  περί ακύρωση της 391/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου 

• Την υπ΄ αριθμό 102/23-10-2012 προσφυγή του Δήμου Ρόδου  κατά της 36082/4665/26-9-
2012 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

• Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 15/01-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αιγαίου Επιτροπή 
Άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκε το πρακτικό της επιτροπής που 
απορρίπτει την  102/23-10-2012 προσφυγή του Δήμου Ρόδου. 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως επιληφθείτε επί του θέματος. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τις 

αποφάσεις υπ’ αριθ. 102/2017 της Δ.Κ. Ρόδου και 49/2016 της Δημ. Κοιν. Ιαλυσού, σύμφωνα με τις 
οποίες τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια δεν παρέχουν σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση η βεβαίωσης 
προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.- 
ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ», για τους λόγους που αναφέρονται ξεχωριστά στην κάθε απόφαση. 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει τις υπ’ αριθ. 102/2017 και 49/2016  αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Ρόδου και Ιαλυσού αντίστοιχα, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη 
χορήγηση βεβαίωσης προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού 
τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.- ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ». 

 
 
Αρ. αποφ.   64 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6Β6ΤΩ1Ρ-ΦΑΕ   
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου 
με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Λάρδου στη ΔΕ Λινδίων. 

 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 7/2017 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου με θέμα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός 
οικισμού Λάρδου στη ΔΕ Λινδίων, με την οποία συμφωνεί με την πρόταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης 
της μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
& Υποδομών Δήμου Ρόδου Α.Ρ.Μ. (06/2017). 
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Η πρόταση- εισήγηση της του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, έχει ως ακολούθως: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η παρούσα τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 

Λάρδου της Δημοτική Ενότητας Λινδίων. 
 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη  
� Την υπ΄ αριθμό απόφαση 10/2015 του Τοπικού Συμβουλίου Λάρδου  
� Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/43552/20-5-2015 έγγραφο του ΚΤΕΛ Ρόδου Α.Ε. 
� Τις προτάσεις του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λάρδου 
� Τα γεωμετρικά στοιχεία των οδών όπου υποδεικνύουν την κυκλοφοριακή ανάγκη για 

μονοδρόμηση.  
� Τη μη ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων έως και σήμερα. 
� Τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο των οχημάτων επί των οδών (ειδικότερα την 

θερινή περίοδο). 
� Την επί τόπου αυτοψία  που διενεργήσαμε παρουσία του προέδρου 
 
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται: 
 
1. Η μονοδρόμηση τμήματος της ανώνυμης οδού από την πλατεία σημείο Α με ενδεικτικές 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 Χ:861660.76 και Y: 4001844.86 έως το σημείο Β με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 X: 861770.43 και Υ: 4001744.70  με την αυτή κατεύθυνση.  

Από το σημείο Β έως το Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πυλώνας – Κατταβιάς (ερχόμενοι από Ρόδο η 2η 
Είσοδος) ο δρόμος παραμένει αμφίδρομος. 

2. Η μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού από το σημείο Γ με ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87  Χ: 861715.72 και Y: 4001764.36 έως το σημείο Δ με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87 Χ: 861637.25 και Y: 4001795.09 (συν. Σχέδιο Ρ-1) καθώς και την απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού. 

Το μήκος της εν λόγω οδού ΓΔ είναι περίπου 85,00 μέτρα και το μέσο πλάτος 4,40μέτρα 
 

Πίνακας Ι 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
Θ

ΕΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝ

ΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 

  Χ Υ 

Α 
Από Α προς 

Β 

861660.76 4001844.86 

Α' 861725.74 4001770.65 

Β 861770.43 4001744.70 

Γ από Γ προς 
Δ 

861715.72 4001764.36 

Δ 861637.25 4001795.09 
 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει: 
 
 
 
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 

θέσεις 1,2,3,4,5,6 ως παρακάτω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Θ

ΕΣΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ Ενδεικτικες Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
  Χ Υ 

1 Ρ-2 & Ρ-7 861639.13 4001797.95 
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2 Ρ-28 861635.91 4001791.02 
3 Ρ-28 861668.98 4001779.42 
4 Ρ-28 861694.51 4001768.12 
5 Ρ-7 & Π-31γ 861772.36 4001746.63 
6 Ρ-27 861631.51 4001800.41 
7 Ρ-40 861568.90 4001476.14 

 
 
• οριζόντια σήμανση της οδού ΓΔ   Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, η κατά πλάτος 
διαγράμμιση, με λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 
θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της  πινακίδας 
¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2) στη θέση 1 και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο 
χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού. 

 
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  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α) Τη μονοδρόμηση τμήματος της ανώνυμης οδού από την πλατεία σημείο Α με ενδεικτικές 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 Χ:861660.76 και Y: 4001844.86 έως το σημείο Β με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ‘87 X: 861770.43 και Υ: 4001744.70  με την αυτή κατεύθυνση.  

Από το σημείο Β έως το Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πυλώνας – Κατταβιάς (ερχόμενοι από Ρόδο η 2η 
Είσοδος) ο δρόμος παραμένει αμφίδρομος. 

Β) τη μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού από το σημείο Γ με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87  Χ: 861715.72 και Y: 4001764.36 έως το σημείο Δ με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
Χ: 861637.25 και Y: 4001795.09 (συν. Σχέδιο Ρ-1) καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
εκατέρωθεν της οδού. 

Το μήκος της εν λόγω οδού ΓΔ είναι περίπου 85,00 μέτρα και το μέσο πλάτος 4,40μέτρα 
 

Πίνακας Ι 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
Θ

ΕΣΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝ

ΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 

  Χ Υ 

Α 
Από Α προς 

Β 

861660.76 4001844.86 

Α' 861725.74 4001770.65 

Β 861770.43 4001744.70 

Γ από Γ προς 
Δ 

861715.72 4001764.36 

Δ 861637.25 4001795.09 
 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει: 
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• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 
θέσεις 1,2,3,4,5,6 ως παρακάτω: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
Θ

ΕΣΗ 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ Ενδεικτικες Συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
  Χ Υ 

1 Ρ-2 & Ρ-7 861639.13 4001797.95 
2 Ρ-28 861635.91 4001791.02 
3 Ρ-28 861668.98 4001779.42 
4 Ρ-28 861694.51 4001768.12 
5 Ρ-7 & Π-31γ 861772.36 4001746.63 
6 Ρ-27 861631.51 4001800.41 
7 Ρ-40 861568.90 4001476.14 

 
 
• οριζόντια σήμανση της οδού ΓΔ   Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται, η κατά πλάτος 
διαγράμμιση, με λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 
θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους λόγω της  πινακίδας 
¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2) στη θέση 1 και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο 
χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού. 

 
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.   65 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6ΟΟ1Ω1Ρ-Μ08 
 

Περίληψη 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου 

για αποχαρακτηρισμό τμήματος Κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Λάρδου. 
 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 5/2017 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου για αποχαρακτηρισμό τμήματος 
Κτηματολογικής οδού εντός οικισμού Λάρδου, που έχει ως κάτωθι: 

 
Θέμα 2ο. 

Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση ως προς τον «Αποχαρακτηρισμό Τμήματος 
Κτηματολογικής Οδού εντός οικισμού της Λάρδου» (έγγραφο Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού/Δήμου Ρόδου: 2184/2016/8-3-17). 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο πρόεδρος ο οποίος είπε τα εξής: 

Τίθενται υπόψη του συμβουλίου : Α) Το υπ’αρ. πρωτ.: 2184/2016/8-3-17 έγγραφο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δήμου Ρόδου με το οποίο καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε ως προς τον 
«Αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής Οδού εντός οικισμού της Λάρδου». Β) Την τεχνική 
έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Γ) Την από 31-10-2017 αίτηση της κ.Λούπη Σταματία 
του Στέργου , με τα συνημμένα σ’ αυτή δικαιολογητικά. 

Τίθεται ακόμη υπόψη του συμβουλίου η υπ’αρ.100/2003 απόφαση του Δήμου Λινδίων για το ίδιο 
θέμα και παρακαλείται το συμβούλιο για τις απόψεις του και τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, 
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Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Συμφωνεί με την υπ’αρ.100/2003 προηγούμενη απόφαση του Δήμου Λινδίων και γνωμοδοτεί 
θετικά, 

  υπό την προϋπόθεση όσων προτείνονται στην Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου: 

α) Το τμήμα που καταλαμβάνει ο υφιστάμενος δρόμος με στοιχεία [ΛΜΝΞΟΠΡΣΛ] και με συνολικό 
εμβαδό 278,00 τ.μ. της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου, να τεθεί σε κοινή χρήση ή να παραχωρηθεί στο 
Δήμο με συμβολαιογραφική πράξη. 

β) Ο ιδιοκτήτης της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου με Υπεύθυνη Δήλωση του πρέπει να αναγνωρίσει 
την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής 
Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείρισή της. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού 
Σχεδιασμού που έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Θέμα  : Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού εντός του οικισμού 

Λάρδου. 
Σχετ.   : 1) Η υπ’ αριθμό 2184/2016 αίτηση 
 
 Έχοντας υπόψη :  
 1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού ακινήτου περιουσίας του 

Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφερείας.» 
3) Του Δ/τος της 8/02/1956  (ΦΕΚ 47/Α/1956) «Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών του 

κράτους κατά τας διατάξεις του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών»    
4) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 

Διατάξεις». 
 5) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 

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

6) της Απόφασης ΧΟΠ / ΕΠΑ 58 /18-2-87 «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης 
του οικισμού Λάρδου Κοιν. Λάρδου Ρόδου Ν. Δωδ/σου και κατηγορία αυτού.» 

 
 Με την ανωτέρω σχετική αίτηση ζητείται ο αποχαρακτηρισμός τμήματος Κτηματολογικής εντός 

του οριοθετημένου οικισμού της Λάρδου. 
 Στην τεχνική έκθεση του ο Μηχανικός αναφέρει τα παρακάτω : 
 
«Η παρούσα τεχνική έκθεση, αφόρα την καταπάτηση μη λειτουργικού τμήματος του 

κτηματολογικού δρόμου στο χωρίο Λάρδος της Ρόδου που συνορεύει με την Κ. Μ. 335 γαιών Λάρδου 
ιδιοκτησίας Σταματίας συζ. Σάββα Λούπη το γένος Στέργου Θεοδοσίου. 

 Το ακίνητο περιήλθε στην κατοχή της ιδιοκτήτριας σύμφωνα με το υπ' αριθ. 6707/6—8—1981 
συμβόλαιό της συμβολαιογράφου Μαρίας Λυριστή — Καλαϊτζάκη και δια της υπ' αριθ. 210/1986 
απόφασης Ειρηνοδικείου Ρόδου και έχει τα έξης κτηματολογικά στοιχεία : 

 Τόμος 12 Φύλλο 89 Μερίδα 335 και Φάκελος 1409 Γαιων Λάρδου. 

 Όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα κατασκευάστηκε δρόμος, που 
προϋφίσταται του έτους 1960 καθώς απεικονίζεται στην αεροφωτογραφία του 1960, οποίος δεν 
συμπίπτει με τον δρόμο που περιγράφεται στον κτηματολογικό χάρτη. Αυτό αποδεικνύεται και με την 
συσχέτιση  του υφιστάμενου δρόμου που περιγράφεται στον Χάρτη της Γ.Υ.Σ. με το κτηματολογικό 
διάγραμμα της περιοχής ευρύτερα. 

 Συγκεκριμένα, η διέλευση του ανωτέρω δρόμου έγινε δια μέσου των μερίδων 431-431Α-433-
434Α-335-336-337 και 338 Γαιών Λάρδου, οι οποίες είναι εντός των ορίων του οικισμού της Λάρδου και 
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των κτηματολογικών μερίδων 339-345—346-347—348—350-351 και 363 Γαιών Λάρδου οι οποίες είναι 
έκτος σχεδίου οικισμού Λαρδου.  

 Αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο κτηματολογικός δρόμος καταπατήθηκε συστηματικά τα τελευταία 
60 χρονιά και πλέον και δεν είναι πλέον εμφανής ή εφαρμόσιμος. Επιπλέον η αυθαίρετη δόμηση που 
συντελέσθηκε ανάγκασε την δημιουργία εκ των υστέρων μιας παράπλευρης δημοτικής οδού η οποία 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα του κτηματολογικού δρόμου και έχει χαρακτηρισθεί ως δημοτική οδός 
σύμφωνα με την υπ, Αρ. Πρωτ. 640/2015 απόφαση του τμήματος Μελετών και Εφαρμογών της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 Το τμήμα A με στοιχεία [15-16-17-18-19-20-21-22-23-15] με εμβαδόν 230,00 τ.μ. της 
κτηματολογικής μερίδας 335 αποσπάσθηκε χωρίς κάποια πράξη απαλλοτρίωσης και απετέλεσε τμήμα 
του νέου δρόμου. Το έτος 1981 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 292/81 άδεια οικοδομής (ΧΟΠ 970/81) ανέγερσης 
ισογείου οικοδομής η οποία λόγω αποπροσανατολισμού εκτελέσθηκε ως επί το πλείστον επί του 
κτηματολογικού δρόμου και έγινε καταπάτηση όπως περιγράφεται στο τμήμα Β 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13-14-1] με εμβαδόν 255,00 τ.μ.. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απώλεια της ιδιότητας του κοινόχρηστου χώρου, διαπιστώνεται 
και στην υπ’ αριθ. 100/28—05—2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λινδίων η 
οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 6/2003 πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η 
απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε πρόσφατα με την υπ’ αριθμό 30/2015 Απόφαση της Δημοτική 
Κοινότητας Λάρδου που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 347/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου. 

 Κατόπιν τούτου η ιδιοκτήτρια Σταματία συζ, Σάββα Λούπη αιτείται την ανταλλαγή του τμήματος 
(ΛΜΝΞΟΠΡΣΛ) μ2= 278,00 με το τμήμα (ΑΒΓΛΕΖΗΘΙΚΑ) μ2= 310,00 που καταπατήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 292/81 οικοδομική άδεια.» 

 Μετά από αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας μας και σε συνδυασμό με τα αρχεία που 
διαθέτουμε στην υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι ισχύουν τα ανωτέρω και συγκεκριμένα : 

 α) η Κτηματολογική Οδός έχει καταπατηθεί : από τμήμα κτίσματος με εμβαδόν 310,00 τ.μ. και 
με στοιχεία γωνιών [ΑΒΓΛΕΖΗΘΙΚΑ].  

 β) Η κτηματολογική οδός έχει αντικατασταθεί τουλάχιστον από το έτος 1960, όπως φαίνεται και 
στην αεροφωτογραφία του 1960, από άλλη οδό που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας Μερίδα 335 Γαιών 
Λάρδου και καταλαμβάνει τμήμα με συνολικό εμβαδόν 278,00 τ.μ. και με στοιχεία γωνιών 
[ΛΜΝΞΟΠΡΣΛ]. 

   Υπό την προϋπόθεση της θετικής γνωμοδότησης των οργάνων του Δήμου, για να εκδοθεί η 
Διαπιστωτική Πράξη Αποχαρακτηρισμού του τμήματος με στοιχεία κορυφών [ΑΒΓΛΕΖΗΘΙΚΑ] με 
συνολικό εμβαδόν 320,93 τ.μ.  της Κτηματολογικής Οδού θα πρέπει: 

 α) το τμήμα που καταλαμβάνει ο υφιστάμενος δρόμος με στοιχεία [ΛΜΝΞΟΠΡΣΛ] και με 
συνολικό εμβαδό 278,00 τ.μ. της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου, να τεθεί σε κοινή χρήση ή να 
παραχωρηθεί στον Δήμο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 β) ο ιδιοκτήτης της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου με Υπεύθυνη Δήλωση του πρέπει να 
αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά την έκδοση της 
Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση της. 

 
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 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λάρδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμού του τμήματος με στοιχεία κορυφών 
[ΑΒΓΛΕΖΗΘΙΚΑ] με συνολικό εμβαδόν 320,93 τ.μ.  της Κτηματολογικής Οδού με την προϋπόθεση ότι: 

 α) το τμήμα που καταλαμβάνει ο υφιστάμενος δρόμος με στοιχεία [ΛΜΝΞΟΠΡΣΛ] και με 
συνολικό εμβαδό 278,00 τ.μ. της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου, να τεθεί σε κοινή χρήση ή να 
παραχωρηθεί στον Δήμο με συμβολαιογραφική πράξη. 

 β) ο ιδιοκτήτης της Μερίδας 335 Γαιών Λάρδου με Υπεύθυνη Δήλωση του πρέπει να 
αναγνωρίσει την κυριότητα του Δήμου στην νέα ιδιοκτησία που θα δημιουργηθεί, μετά την έκδοση της 
Διαπιστωτικής Πράξης Αποχαρακτηρισμού, έτσι ώστε ο Δήμος να αποφασίσει για την διαχείριση της. 
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Αρ. αποφ.   66 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 62ΣΟΩ1Ρ-ΖΚΤ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Κρεμαστής για Διόρθωση- Αλλαγή οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής Κρεμαστής. 

 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 7/2017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής για Διόρθωση- Αλλαγή οριζοντιογραφίας 
οδικού δικτύου περιοχής Κρεμαστής που έχει ως εξής: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    7 / 2017 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
«Διόρθωση – Αλλαγή Οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής Κρεμαστής»  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Τσαμπίκος 
Ποδιώτης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 696/2017 (οικ.) έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου με θέμα “Διόρθωση – Αλλαγή Οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου 
περιοχής Κρεμαστής”, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω  :  

“Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)Την υπ΄ αριθ. 568/17-03-2017 αίτηση των κ. Πίτση Αντώνη, Πίτση Μάριου και Πίτση Ευθαλίας, 
με την οποία ζητείται από την υπηρεσία μας η διόρθωση της οριζοντιογραφίας του οδικού δικτύου στην 
περιοχή της Κρεμαστής, εντός των Κ.Μ. 1539Γ και 1539Α γαιών Κρεμαστής και 780 γαιών Μαριτσών, 
όπως απεικονίζεται στο Γ.Π.Σ. Πεταλούδων. 

2)Το συνυποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. 
Παπαβασιλείου Σταύρος, στο οποίο απεικονίζονται εντός των παραπάνω μερίδων το υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο, οι συσταθείσες δουλείες και η προτεινόμενη χάραξη της οδού. 

3)Τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας των σχετικών κτηματολογικών μερίδων. 

4)Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πεταλούδων ΦΕΚ 413ΑΑΠ/2008 όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 499ΑΑΠ/2009, με το οποίο εγκρίθηκε η ιεράρχηση του οδικού δικτύου 
του πρώην Δήμου Πεταλούδων. 

5)Το γεγονός ότι η οδός για την οποία ζητείται η διόρθωση, σύμφωνα με την παραπάνω 
ιεράρχηση εντάσσεται στο δημοτικό – τοπικό οδικό δίκτυο. 

6)Το γεγονός ότι η παραπάνω μετατόπιση δε δημιουργεί πρόβλημα στην εξυπηρέτηση της 
ευρύτερης περιοχής η οποία εξυπηρετείται με τον ίδιο τρόπο, ενώ η διόρθωση – μετατόπιση συντελείται 
εντός των Κ.Μ. 1539Γ γαιών Κρεμαστής και 780 γαιών Μαριτσών και δεν επηρεάζει άλλες ιδιοκτησίες. 

7)Την παρ. Ξ του Γ.Π.Σ. σύμφωνα με την οποία : “.... Οι υπόλοιπες οδοί όπως φαίνονται στο 
συνημμένο χάρτη ανήκουν στους τοπικούς και εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου. Βελτιώνονται τα 
γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά αλλάζοντας ενδεχομένως και οριζοντιογραφία μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και του γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας......"  

Εισηγούμαστε : Τη μετατόπιση της εν λόγω τοπικής οδού, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα .” 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά . 

Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωμών 
και απόψεων, αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 696/2017 (οικ)/29-03-2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ   
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Γνωμοδοτεί θετικά για τη μετατόπιση της εν λόγω οδού, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα, διότι σύμφωνα και με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, δε δημιουργεί πρόβλημα στην εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής η οποία εξυπηρετείται 
με τον ίδιο τρόπο, ενώ η διόρθωση – μετατόπιση συντελείται εντός των Κ.Μ. 1539Γ γαιών Κρεμαστής 
και 780 γαιών Μαριτσών και δεν επηρεάζει άλλες ιδιοκτησίες. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 

696/2017 (οικ.) έγγραφο –εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου που 
συμπεριλαμβάνεται  στην ανωτέρω απόφαση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η διόρθωση της οριζοντιογραφίας του οδικού δικτύου στην περιοχή 
της Κρεμαστής, εντός των Κ.Μ. 1539Γ και 1539Α γαιών Κρεμαστής και 780 γαιών Μαριτσών, όπως 
απεικονίζεται στο Γ.Π.Σ. Πεταλούδων και  στο συνυποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο 
συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. Παπαβασιλείου Σταύρος, στο οποίο απεικονίζονται εντός των 
παραπάνω μερίδων το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, οι συσταθείσες δουλείες και η προτεινόμενη χάραξη 
της οδού. 

 
Αρ. αποφ.   67 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΞ5ΠΩ1Ρ-ΜΑΔ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ρόδου με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν 
του Ναυτικού Σταθμού Ρόδου. 

 
Ο κ. Χατζηιωάννου δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής  
Α) την υπ’ αριθ. 121/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου σύμφωνα με 

την οποία «μετά από διαλογική συζήτηση το συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της 
υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό 
της συνεδρίασης  

Αποφασίζει 
Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά  
Α) Την  απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των  οχημάτων (σχέδιο Ρ-1) από το σημείο 3 

με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879155,32  και Y: 4037538,71 έως το σημείο 4 με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879165,5 και Y: 4037540,08 (μήκος περίπου 10 μέτρα) 

Β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του Ναυτικού 
Σταθμού δηλαδή από το σημείο 1 με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879209,24 έως το 
σημείο 2 με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879153,97 και Y: 4037546,68 (μήκος περίπου 
56 μέτρα) 

Γ) Την κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 2 & 5  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι): 

Δ) Την οριζόντια σήμανση της οδού  με ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης στη διαδρομές 1-2 μήκος 56,00 μέτρα και στη διαδρομή 3-4 μήκος 10,00 μέτρα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) . 

 
• ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
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Ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 

Θ
έση 

κατακ
όρυφη 
σήμανση 

Χ Υ 

Οριζόντια 
διαγράμμιση 

(μήκος σε 
μέτρα) 

1 879209,24 4037556,21 

56,09 2 
Ρ-40 & 

Πρ-4α 879153,97 4037546,68 

3 879155,32 4037538,71 

10,27 4 879165,5 4037540,08 

5 
Ρ-40 & 

Πρ-3β 879160,5 4037540,17 5,00 
 
 
Β) Την υπ΄ αριθμό Α.Ρ.Μ. 04/02017 μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας 

και Αδειών Μεταφορών  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με τίτλο «Κυκλοφοριακή 
ρύθμιση απαγόρευση στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν Ναυτικού Σταθμού Ρόδου στη Δ.Ε. Ρόδου 
σύμφωνα με την οποία προτείνεται 

• Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των  οχημάτων (σχέδιο Ρ-1) από το σημείο 3 με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879155,32  και Y: 4037538,71 έως το σημείο 4 με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879165,5 και Y: 4037540,08 (μήκος περίπου 10 μέτρα). 

• Λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω εγκατάστασης κρίνεται αναγκαία η απαγόρευση στάσης 
και στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του Ναυτικού Σταθμού δηλαδή από το σημείο 1 με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879209,24 έως το σημείο 2 με ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879153,97 και Y: 4037546,68 (μήκος περίπου 56 μέτρα) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 

Θ
έση 

κατακ
όρυφη 
σήμανση 

Χ Υ 

Οριζόντια 
διαγράμμιση 

(μήκος σε 
μέτρα) 

1 879209,24 4037556,21 

56,09 2 
Ρ-40 & 

Πρ-4α 879153,97 4037546,68 

3 879155,32 4037538,71 

10,27 4 879165,5 4037540,08 

5 
Ρ-40 & 

Πρ-3β 879160,5 4037540,17 5,00 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων στις 

θέσεις 2 & 5  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι): 
• οριζόντια σήμανση της οδού  με ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση 

στάσης και στάθμευσης στη διαδρομές 1-2 μήκος 56,00 μέτρα και στη διαδρομή 3-4 μήκος 10,00 μέτρα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 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». 
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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. υπ’ αριθ. 121/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α) Την  απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των  οχημάτων (σχέδιο Ρ-1) από το σημείο 3 

με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879155,32  και Y: 4037538,71 έως το σημείο 4 με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87: Χ: 879165,5 και Y: 4037540,08 (μήκος περίπου 10 μέτρα) 

Β) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του Ναυτικού 
Σταθμού δηλαδή από το σημείο 1 με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879209,24 έως το 
σημείο 2 με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 Χ: 879153,97 και Y: 4037546,68 (μήκος περίπου 
56 μέτρα) 

Γ) Την κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 2 & 5  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι): 

Δ) Την οριζόντια σήμανση της οδού  με ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης στη διαδρομές 1-2 μήκος 56,00 μέτρα και στη διαδρομή 3-4 μήκος 10,00 μέτρα 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) . 

 
• ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 

Θ
έση 

κατακ
όρυφη 
σήμανση 

Χ Υ 

Οριζόντια 
διαγράμμιση 

(μήκος σε 
μέτρα) 

1 879209,24 4037556,21 

56,09 2 
Ρ-40 & 

Πρ-4α 879153,97 4037546,68 

3 879155,32 4037538,71 

10,27 4 879165,5 4037540,08 

5 
Ρ-40 & 

Πρ-3β 879160,5 4037540,17 5,00 
 
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. 68 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: Ψ32ΗΩ1Ρ-Ξ6Δ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 122/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ρόδου με θέμα: Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ι.Πολέμη. 
 
   
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέμα, που έχει ως ακολούθως: 
 
ΘΕΜΑ  5: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ι. Πολέμη της Δ.Ε. Ρόδου» 
 
O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διαβάζει την υπ΄ αριθμό 122/2017 απόφαση της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου σύμφωνα με την οποία «μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο και αφού έλαβε  
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υπόψη την  εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ι. Πολέμη της Δ.Ε. 

Ρόδου, δηλαδή 

1. Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Κ-5  στα σημεία Γ, Δ, Ε, και Ζ (συνημμένο 
σχέδιο Ρ- 1) για την στένωση της οδού, ώστε να εφιστάται η προσοχή των οδηγών οχημάτων. 

2. Την απαγόρευση της αριστερής στροφής των οχημάτων που εξέρχονται από την οδό Ι. 
Πολέμη στην οδό Εμ. Τριανταφυλλίδη και στην Εθνική οδό με υποχρεωτική πορεία αυτών δεξιά επί της 
Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου. 

Με βάση την υπ΄αριθμό πρωτ. 801/5/168-α «Απόφαση της Ελληνικής Χωροφυλακής, Διοίκηση 
Χωροφυλακής Ρόδου, Γραφείο Τροχαίας» Άρθρο 4 παράγραφος Β’ α (47) «η Εθνική οδός Ρόδου- Λίνδου  
καθορίζεται ως οδός προτεραιότητας».  Για τον λόγο αυτό απαιτείται κατακόρυφη και οριζόντια 
σήμανση “STOP” σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75  
«Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-30 περί ¨Γραμμή 
διακοπής πορείας¨) καθώς και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-1 περί υποχρεωτικής 
παραχώρησης προτεραιότητας.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί κατακόρυφη σήμανση με 
τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις θέσεις Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ(σχέδιο Ρ - 1) με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87: 

 

  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 

ΕΓΣΑ 87 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
Ρ-2 & Ρ-

50δ Α Χ: 876539.74 Υ: 4035887.34 

Ρ-1 B Χ:876524.34 Υ:4035891.00 

K-5 Γ Χ: 876436.61 Υ: 4035909.73 

K-5 Δ Χ:876257.35 Υ:4035816.35 

K-5 Ε Χ:876324.77 Υ:4035879.83 

K-5 Ζ Χ: 876149.55 Υ: 4035785.39 
 
Η κατακόρυφη και 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 υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου.» 

  
• το υπ΄αριθμό πρωτ. 1016/49/716-α έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου 

περί σύμφωνης γνώμης με την προτεινόμενη σήμανση της μελέτης Α.Ρ.Μ. 03/2017 του τμήματος 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών   

 
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. 122/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Α) Την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Κ-5  στα σημεία Γ, Δ, Ε, και Ζ (συνημμένο σχέδιο Ρ- 
1) για την στένωση της οδού, ώστε να εφιστάται η προσοχή των οδηγών οχημάτων. 
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Β) Την απαγόρευση της αριστερής στροφής των οχημάτων που εξέρχονται από την οδό Ι. 
Πολέμη στην οδό Εμ. Τριανταφυλλίδη και στην Εθνική οδό με υποχρεωτική πορεία αυτών δεξιά επί της 
Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου. 

 
Γ) Την οριζόντια σήμανση “STOP” σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων 

έργων: Σ 307-75  «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-30 
περί ¨Γραμμή διακοπής πορείας¨) στη θέση Α με ενδεικτικές συντεταγμένες  κατά ΕΓΣΑ ΄87,   Χ: 
876539.74  και Υ: 4035887.34 

 
Δ) Την κατακόρυφη σήμανση με τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 

θέσεις Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ(σχέδιο Ρ - 1) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87: 
 

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
Ρ-2 & Ρ-

50δ Α Χ: 876539.74 Υ: 4035887.34 

Ρ-1 B Χ:876524.34 Υ:4035891.00 

K-5 Γ Χ: 876436.61 Υ: 4035909.73 

K-5 Δ Χ:876257.35 Υ:4035816.35 

K-5 Ε Χ:876324.77 Υ:4035879.83 

K-5 Ζ Χ: 876149.55 Υ: 4035785.39 
 
Η κατακόρυφη και 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 υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

 
Αρ. αποφ. 69 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7Λ29Ω1Ρ-ΦΘ7 
 

Περίληψη 
 

Επιστροφή δικαιολογητικών που αφορούν 31 θέμα της ημερήσιας δια στο υπ’ αριθ. 31 
θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά σε χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Παπαδημητρίου Τσαμπίκου, 
Παπαδάμ Βασίλειο και Μανωλάκη Αιμίλιο στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. 

 
                              
Ο κ. Χατζηϊωάννου, ο κ. Πόκκιας και ο κ. Χριστοδούλου δεν έλαβαν μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
  
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, είπε ότι λόγω της νέας νομοθεσία η οποία απαιτεί απλή 

γνωστοποίηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και 
όσα θέματα εκκρεμούν θα εξετάζονται με βάση αυτή, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4442/2016, τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αυτό το θέμα θα πρέπει να επιστραφούν και να 
εξεταστούν με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας.  

 
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  
 

Δεν εξετάζει το θέμα και επιστρέφει τα δικαιολογητικά στην Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου 
προκειμένου να εξεταστεί το θέμα με τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας και συγκεκριμένα αυτές του Ν. 
4442/2016 και της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 
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Αρ. αποφ. 70 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6Ξ67Ω1Ρ-ΙΛΣ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 
(‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 
4033/20016 στ) 4446/2016 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης. 

 
Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση ενώ ο κ. 

Χριστοδούλου και ο κ. Πόκκιας δεν προσήλθαν ακόμα, και δεν έλαβαν μέρος στον 
καταρτισμό και λήψη της παρούσα.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Μ. Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. α) 7304/14-

12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016 της Δνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης και κάλεσε τον εκπρόσωπο του Διοικουμένου να λάβει το λόγο. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο παριστάμενος στη συνεδρίαση μηχανικός κ. Κουλούρης 

Αντώνιος ο οποίος είπε: 
Το 2016 έγινε συνένωση των καταστημάτων και τα ενέταξα στο νόμο 4178, τακτοποίησα το 

εσωτερικό ασανσέρ που είχε και του έβγαλα για όλα τα μαγαζιά μια (1) άδεια λειτουργίας και το μόνο 
που ήταν σε εκκρεμότητα ήταν η εξέδρα η ξύλινη. Έκανα τις αιτήσεις στο Δήμο, στην αρχιτεκτονική 
Επιτροπή, και ο Δήμος μου απάντησε ότι μου δίνει τρείς  (3) μήνες καιρό η θα βγάλω το βάθρο, η θα το 
τακτοποιήσω ενώ η αρχιτεκτονική Επιτροπή μου απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει μόνο για τον κ. 
JAKAI άδεια, θα πρέπει να κάτι ο Δήμος  ώστε όλα μαζί τα καταστήματα να διευθετηθούνε διότι άλλος 
έχει τοποθετήσει κάγκελα, άλλος έχει τοποθετήσει πλακάκια μέχρι έξω άρα το ΣΑ μου απάντησε ότι θα 
πρέπει ο Δημος να κάνει μια μελέτη για όλα αυτά τα μαγαζιά. Από κει και πέρα νομίζω ότι ο κ. JAKAI δεν 
έχει καμία αντίρρηση να βγάλει το βάθρο, φτάνει και οι άλλοι καταστηματάρχες να βγάλουν τα δικά 
τους.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Τα έγγραφα τα οποία επικαλέστηκε ο κ. 

Κουλούρης τα έχω μπροστά μου, υπάρχει αναφορά τρίμηνης προθεσμίας οπότε η πρόταση της Νομικής 
Υπηρεσίας εν όψει της τακτοποίησης που έγινε είναι μη ανάκληση. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το βάθρο υπάρχει. Η 

Υπηρεσία τους λέει ότι δεν μπορεί να τους το τακτοποιήσει, οπότε θεωρώ ότι, εφ΄ όσον δεν προτίθεται 
ο Δήμος να το τακτοποιήσει, η εφ’ όσον πρόκειται, αλλά να κατατεθεί εγγράφως ότι ο Δήμος θα κάνει 
συνολική μελέτη τότε να ψηφίσουμε μη ανάκληση. Είμαι σαφής. Εφ’ όσον το θέμα ήρθε εδώ για 
ανάκληση της αδείας θα ψηφίσω ανάκληση εκτός αν υπάρχει η διαβεβαίωση του Δήμου ότι πρόκειται 
σύντομα να λύσει το θέμα και εάν ο Πρόεδρος έχει διαφορετική άποψη να την εκφράσει εδώ. 

 
ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΜΠΑΤΣΟΥ (υπάλληλος Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού): Το πρόβλημα ήταν ότι 

υπήρχε αυθαίρετη κατασκευή και δεν μπορούσε να δοθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη 
κατασκευή, δίνεται τρίμηνη προθεσμία από την ημέρα που θα εκδοθεί η άδεια κοινόχρηστου χώρου έτσι 
ώστε η να τακτοποιηθεί η κατασκευή σύμφωνα με τον 4178 η να εκδοθεί άδεια εφ΄ όσον αυτό είναι 
δυνατόν, η αν δεν μπορεί να γίνει τίποτα από τα δύο να καθαιρεθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
μπορεί να γίνει ταυτοποίηση διότι είναι κατασκευή μεταγενέστερη του 2011 άρα αυτό που μπορεί να 
γίνει είναι, ή να εκδοθεί άδεια ή να καθαιρεθεί. Αυτό που είπε ο μηχανικός είναι ότι το ΣΑΑ ζητάει να 
εκπονηθεί από το Δήμο μια συνολική μελέτη για τις επιτρεπόμενες αυτές κατασκευές μέσα στους 
κοινόχρηστους χώρους, έτσι βάση αυτής να εγκρίνονται τέτοιου είδους κατασκευές, και να μην φέρνει ο 
κάθε μηχανικός τη δική του μελέτη. Η μελέτη αυτή έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και είναι 
σε εξέλιξη. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εν’ όψει των διευκρινίσεων που έδωσε η 

Υπηρεσία να αναβληθεί επί τρίμηνο. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις συμφωνώ για την 

αναβολή  
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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 η μη της άδειας για ανάκληση η μη της άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. 
Βενιζέλου 50-53 επί τρίμηνο από την ημερομηνία αποστολής του υπ’ αριθ. 1209/19-6-2017 απαντητικού 
εγγράφου της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τον διοικούμενο, ύστερα από την  ΑΠ 1209/7-6-
2017 αίτηση του  ήτοι μέχρι 19-9-2017. 

 
 

Αρ. αποφ. 71 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΥ3ΚΩ1Ρ-902 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

                      
Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση, και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Οι κ.κ. Χριστοδούλου και Πόκκιας 
προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος αυτού.  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 6782/2015 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης και την παριστάμενη υπάλληλο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Σπανού να λάβει 
το λόγο.  

Η κ. Σπανού είπε τα εξής:  
Είναι η ίδια υπόθεση με το προηγούμενο θέμα υπάρχει μια αυθαίρετη κατασκευή, δεμ μπορεί να 

λάβει κοινόχρηστο χώρο επειδή υπάρχει αυτή η αυθαίρετη κατασκευή και νομίζω ότι μπαίνει στις ίδιες 
διαδικασίες με το προηγούμενο θέμα. Αν όμως πράγματι ανήκει στην ίδια κατηγορία με το προηγούμενο 
θέμα, αρμοδιότερη να απαντήσει είναι η κ. Μπάτσου. 

 
ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΜΠΑΤΣΟΥ (υπάλληλος Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού): Είναι παρόμοια 

περίπτωση απλώς η διαφορά είναι σε αυτό το κατάστημα η κατασκευή είναι προγενέστερη του 2011 
άρα μπορεί να γίνει τακτοποίηση άρα έχει τρείς επιλογές, ή θα την τακτοποίηση, η θα την καθαιρέσει ή 
θα εκδόσει άδεια εφ’ όσον αυτό είναι δυνατό. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εκεί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία 

ταλανίζουν την  υπόθεση για τα οποία ευθύνη έχει και ο Δήμος διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί κάποιες 
ενέργειες ρυμοτομίας αν δεν κάνω λάθος. Εν ‘οψει  του ότι θα πρέπει να είναι καθολική η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε πρόταση μου είναι να πάει και αυτό στην ίδια 
διαδικασία. 

  
ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (πληρεξούσια δικηγόρος καταγγέλλουσας): Εδώ υπάρχει μια γενική 

αρχή ότι όταν ένα κατάστημα έχει αυθαίρετες κατασκευές του ανακαλούν την άδεια. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έχει γίνει έκθεση αυτοψίας από το 2011 στην οποία ευρέθη η αυθαίρετη κατασκευή εντός 
του κοινόχρηστου χώρου. Ο κοινόχρηστος αυτός χώρος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ή του Δήμου, ή 
εφ΄όσον δεν έχουν συντελεστεί οι προϋποθέσεις απαλλοτρίωσης, της οικοδομής. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με έγγραφο του Απριλίου του 2017 της υπηρεσίας δόμησης βεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να 
υπάρχει η αυθαίρετη κατασκευή στον κοινόχρηστο χώρο από το 2011. Ακόμα όμως και αν θεωρηθεί ότι 
δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση και αυτό είναι μια αυθαίρετη κατασκευή μέσα στην ιδιοκτησία, 
τότε θα πρέπει να γίνει τακτοποίηση με τη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Είναι ενώπιον σας εδώ μια 
εκ των συνιδιοκτητών η οποία δεν συναινεί στην τακτοποίηση του αυθαίρετου κτίσματος. Από την 
εικόνα και μόνο του ακινήτου φαίνεται να υπάρχει μια προέκταση του καταστήματος  στο κοινόχρηστου 
χώρο. Έξη χρόνια δεν ήρθε κανείς να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση 
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έγινε μια προσπάθεια να αποσυρθεί το θέμα ως άνευ ουσίας διότι θα έβγαινε μια νέα άδεια λειτουργίας, 
το κατάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια άδεια. Υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία  έξη χρόνια με 
αυτή την άδεια, κανείς δεν ήρθε να την ανακαλέσει, δεν έχει προσκομιστεί κανένα έγγραφο για τρίμηνη 
προθεσμία όπως στην προηγούμενη περίπτωση, οι συνιδιοκτήτες δεν συναινούν στην τακτοποίηση του 
αυθαιρέτου και υπάρχει έγγραφο της υπηρεσίας ενώπιον σας ότι η παράβαση υφίσταται. Είναι δέσμια η 
αρμοδιότητα σας να ανακαλέσετε την άδεια. 

 
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Μας λένε τώρα ότι λειτουργεί με νέο ΑΦΜ με την ίδια 

άδεια διότι δεν μπορεί να εκδώσει νέα άδεια διότι πολύ απλά υπάρχει, την τραβάει από το παρελθόν. 
 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η πρόταση μου είναι να αναβληθεί η υπόθεση 

εφ’ όσον μας βεβαιώνει η Υπηρεσία ότι είναι παρόμοια περίπτωση με την προηγούμενη που συζητήσαμε 
και μπορεί να κλείσει το θέμα συνολικά από το Δήμο.  

 

ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΜΠΑΤΣΟΥ (υπάλληλος Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού): Αυτό που είπαμε είναι 
ότι μοιάζει με την προηγούμενη περίπτωση διότι έχει δοθεί βεβαίωση από την Υπηρεσία μας προ μηνός 
περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας του 
κοινόχρηστου χώρου, διότι από τότε ξεκινάει να μετρά η προθεσμία, ή θα τακτοποιήσει ή θα βγάλει 
άδεια, η θα καθαιρέσει. Παρατηρείται το φαινόμενο να έρχονται από μας, παίρνουνε τη βεβαίωση και 
δεν πάνε ποτέ να εκδώσουν την άδεια κοινόχρηστου χώρου.  Η τρίμηνη προθεσμία έχει την έννοια ότι 
αν δεν προβούν σε αυτές τις ενέργειες θα τους ανακληθεί η άδεια του κοινόχρηστου χώρου και δεν θα 
τους επιστραφεί  το ποσό. Έρχονται από μας, παίρνουνε τη βεβαίωση και δεν πάνε ποτέ να εκδώσουν 
την άδεια κοινόχρηστου χώρου.   

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Άρα η διαδικασία είναι ίδια με το προηγούμενο θέμα 

που συζητήσαμε, που θα γίνει συνολικά και παρακαλώ τον γραμματέα της Επιτροπής να γραφτεί στα 
πρακτικά, ούτως ώστε στο τρίμηνο να ξέρουμε τι απόφαση πήραμε, γιατί εδώ μπορεί το μπιφτέκι να το 
ψήσουμε ανάποδα. Άρα αναβολή επί δίμηνο δηλαδή τρείς μήνες από το χαρτί που έχει παραλάβει.  

 
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 λήψης απόφασης για δύο (2) μήνες για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  για δύο (2) μήνες σύμφωνα 
με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου (Ο κ. Χατζηϊωάννου δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό 
και λήψη της παρούσης λόγω κωλύματος, ενώ ο κ. Χριστοδούλου δεν έλαβε μέρος στην 
ψηφοφορία διότι εξήλθε της αιθούσης). 

 
Αρ. αποφ. 72 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 71ΣΦΩ1Ρ-Ζ7Φ   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης α) αριθ. 3156/2015) β) 
αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 . 

 
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. α)3156/2015) β) 3373/2015) γ) 

2646/16-5-2016 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης , και κάλεσε τον αρμόδιο υπάλληλο της Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης κ. Στρατάκη να λάβει το λόγο. Ο κ. Στρατάκης είπε τα εξής: 

Ο κ. Τάχερ είχε ορισμένες αυθαιρεσίες στο κατάστημα του που βρίσκεται στην πλατεία Ζίγδη, τις 
οποίες εν μέρει έχει αφαιρέσει και έχουν μείνει ορισμένα. Έχει μείνει η γυάλινη πόρτα που είναι στη 
νότια πλευρά προς την Ακαδημία και ένα κλείσιμο από την δυτική πλευρά. Αυτές είναι οι αυθαιρεσίες 
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που έχει, τις υπόλοιπες τις έχει αφαιρέσει. Είχα έρθει σε επαφή με τον κ. Τάχερ 2-3 μήνες περίπου και 
του είχα πεί μόλις τα αφαιρέσει αυτά να με ειδοποιήσει για να προβούμε σε αυτοψία. Πράγμα που δεν 
έκανε και δεν ξέρω αν τα έχει αφαιρέσει η όχι. 

 
Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Τάχερ ο οποίος είπε: 
Μου έβγαλαν κάποια πράγματα ως παράνομα όπως π.χ. το μπαρ έξω από το κατάστημα το οποίο 

όμως ήταν stand εξυπηρέτηση πελατών, το αφαίρεσα. Μου είπαν να μπει η πέργκολα μου 2 μέτρα 
μέσα την έκοψα  και την αφαίρεσα. Μου είπαν να βγάλω τα τραπέζια που είχα έξω από το κατάστημα 
μου για να μου δώσουν άδεια κοινόχρηστου χώρου τα αφαίρεσα. Υπάρχουν καταστήματα με πάλκα, 
υπάρχουν καταστήματα τα οποία έχουν στην παραλία αυθαίρετα εντελώς και μου λέτε να μου κάνετε 
ανάκληση αδείας για μια γυάλινη πόρτα; Να μη σας βάλω σε κόπο. Εμένα αυτή η κατάσταση με έχει 
εξοντώσει οικονομικά. Και βλέπω όσες φορές έχω παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις σας, όταν θέλετε 
να βρείτε λύσεις τις βρίσκετε πατώντας σε συγκεκριμένα πράγματα και αφήνετε καταστήματα και 
λειτουργούνε. Και έρχεστε να μου πείτε για μια γυάλινη πόρτα που έχω ξοδέψει 20.000 € και μου λέτε 
ανάκληση  για μια γυάλινη πόρτα; Έχω αφαιρέσει μπαρ, έχω κόψει την πέργκολα. Έβγαλα τα 
καθίσματα θα τη βγάλω την γυάλινη πόρτα και επειδή με έχει κουράσει αυτή η κατάσταση δεν 
χρειάζεται να μου κάνετε ανάκληση αδείας γιατί θα το κλείσω το μαγαζί. Έχω εξοντωθεί οικονομικά και 
βλέπω ότι δουλεύουνε καταστήματα που είναι αστείο που είναι εξ’ ολοκλήρου παράνομα και βρίσκεται 
τρόπους να λειτουργούνε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εξαντλήσατε όλη την αυστηρότητα σε μένα 
όταν καταστήματα λειτουργούνε πάνω στην άμμο. Αλλά εν πάσει περιπτώσει θα αφαιρέσω και την 
γυάλινη πόρτα.  

 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Καταλαβαίνω την οργή του κ. Τάχερ, νομίζω ότι 

έπρεπε να κάνει ως επιχείρηση τα έκανε, διότι συχνά βλέπαμε αυτές τις καθαιρέσεις. Νομίζω ότι τυπικό 
είναι το ζήτημα και όχι ουσιαστικό.    

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μη ανάκληση εν όψει συμμόρφωσης. 
 
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  
 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ επί της πλατείας Ζίγδη, εν όψει πλήρους συμμόρφωσης. 

 
Αρ. αποφ. 73 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: Ω2ΝΣΩ1Ρ-ΓΣΥ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1538/2016).  

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 1538/2016 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης και κάλεσε τον παριστάμενο υπάλληλο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Στρατάκη 
να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Στρατάκης είπε ότι αφορά σε μια εξέδρα στον πεζόδρομο και είναι ίδια 
περίπτωση με τις προηγούμενες που συζητήσαμε. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Στέλιος Αλεξανδρής  ο οποίος είπε: 
Προσκομίζω έγγραφα  ο Συμβούλιο της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής  που λένε ότι δεν έχουν 

αντίρρηση για την κατασκευή της πλατφόρμας απλώς ζητάνε περισσότερα μορφολογικά στοιχεία και 
συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Εκεί βρισκόμαστε, περιμένουμε και εμείς  
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να αντιμετωπιστεί όπως και στις 
προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τρίμηνη προθεσμία κ. Πρόεδρε σε συνδυασμό όπως είπε η κ. 
Μπάτσου με την συνολική μελέτη για τις επιτρεπόμενες αυτές κατασκευές μέσα στους κοινόχρηστους 
χώρους που έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και είναι σε εξέλιξη, έτσι βάση αυτής να 
εγκρίνονται τέτοιου είδους κατασκευές, και να μην φέρνει ο κάθε μηχανικός τη δική του μελέτη. 

 
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 η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια επι τρίμηνο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη που 
εκπονείται από το Δήμο Ρόδου για να αντιμετωπιστεί συνολικά το θέμα σύμφωνα και με το αίτημα του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

 
Αρ. αποφ. 74 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7Θ69Ω1Ρ-ΖΜΖ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016). 

                       
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 7072/2016 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης και κάλεσε τον παριστάμενο υπάλληλο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Στρατάκη 
να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Στρατάκης είπε ότι αφορά σε μια εξέδρα στον πεζόδρομο και είναι ίδια 
περίπτωση με τις προηγούμενες που συζητήσαμε. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Στέλιος Αλεξανδρής  ο οποίος είπε: 
Προσκομίζω έγγραφα της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής που λένε ότι δεν έχουν αντίρρηση για την 

κατασκευή της πλατφόρμας απλώς ζητάνε περισσότερα μορφολογικά στοιχεία και συνολική 
αντιμετώπιση του ζητήματος. Εκεί βρισκόμαστε, περιμένουμε και εμείς  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να αντιμετωπιστεί όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τρίμηνη προθεσμία κ. Πρόεδρε σε συνδυασμό όπως είπε η κ. 
Μπάτσου με την συνολική μελέτη για τις επιτρεπόμενες αυτές κατασκευές μέσα στους κοινόχρηστους 
χώρους που έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και είναι σε εξέλιξη, έτσι βάση αυτής να 
εγκρίνονται τέτοιου είδους κατασκευές, και να μην φέρνει ο κάθε μηχανικός τη δική του μελέτη. 

 
Γίνεται μνεία ότι η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το υπ’ αριθ. 204/2017- 304/2017/7-4-2017 

έγγραφο της δίδει προθεσμία στον διοικούμενο μέχρι 31-12-2017, εφ’ όσον στους μέχρι πρότινος 
κοινόχρηστους χώρους υφίστανται υφίστανται εγκεκριμένες κατασκευές,  να προσαρμοστεί στους νέους 
κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με την υπό εκπόνηση μελέτη 

 
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 η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  επι 
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τρίμηνο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μελέτη που εκπονείται από το Δήμο Ρόδου για να αντιμετωπιστεί 
συνολικά το θέμα σύμφωνα και με το αίτημα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

 
Αρ. αποφ. 75 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: Ω8ΩΩΩ1Ρ-95Λ 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ 
ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7631/2016). 

 
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 7631/2016 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης που 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. 

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. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Απαραίτητο συστατικό για να εκδοθεί η άδεια 
λειτουργίας σε ένα κέντρο διασκέδασης είναι η προσκόμιση της ΑΕΠΙ. Χωρίς την ΑΕΠΙ που είναι ένας 
από τους πυλώνες για να εκδοθεί η άδεια, δεν εκδίδεται άδεια. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θέμα, ότι 
ένα από τα βασικά στοιχεία της αδείας δεν υπάρχει.  

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΚΚΙΑΣ (Αναπλ/κο Μέλος): όσον αφορά την ΑΕΠΙ πράγματι ήταν απαραίτητο 

συστατικό στοιχείο για την έκδοση αδείας, με πολλές προσφυγές και ενστάσεις κατά πόσον είναι νόμιμο 
ή όχι να εξαρτάται η χορήγηση της άδειας από ένα σωματείο το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ως 
ιδιωτικού δικαίου. Είναι ένα μόρφωμα ιδιωτικού δικαίου. Δεν μπορεί να εξαρτάται το Δημόσιο από ένα 
όργανο ιδιωτικού δικαίου. Δεν μπαίνω στην ουσία γιατί υπήρχε νόμος. Όμως αυτός ο νόμος εδώ και ένα 
χρόνο έχει ουσιαστικά καταργηθεί, υπάρχουν αποφάσεις δικαστικές που δικαιώνουν όσους προσέφυγαν 
εναντίον της. Υπ’ αυτή την οπτική αν είναι αυτός ο λόγος που ζητείται η ανάκληση της άδειας, δεν 
συμφωνώ με αυτή την ανάκληση. 

   
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  
 

Την μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού 
Ορφανίδου 42 (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που ζήτησε την ανάκληση της άδειας.) 

 
Αρ. αποφ. 76 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7ΤΨΡΩ1Ρ-6ΨΑ 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΑΒΒΑΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
726/2017). 

                      



 

141 

 

    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 
έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 726/2017 έγγραφο της Δνσης 

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

 

Ο ανωτέρω προσκόμισε το υπ’ αριθ. 1260 Φ700.5/Α.Μ. (529/3/81)/29-3-2017 
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

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

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 14 λόγω προσκομίσεως του υπ’ αριθ. 1260 Φ700.5/Α.Μ. (529/3/81) /29-3-2017 
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

 

Αρ. αποφ. 77  /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7ΙΙ6Ω1Ρ-Ε1Γ 
 

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). 

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 1214/2017 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
          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 
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τυχαιρών 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. 

            
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος): Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

εκκρεμεί ακόμη η έφεση που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο, επομένως δεν υπάρχει τελεσίδικη 
απόφαση για να κριθεί αν  έγινε παράνομη διενέργεια παιγνίων ή όχι. Επομένως θα πρέπει να 
αναβληθεί μέχρι να τελεσιδικίσει η απόφαση. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Σε αυτές τις περιπτώσεις προαπαιτούμενο 

είναι η έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων. Εφ’ όσον δεν έχει προσκομιστεί τελεσίδικη απόφαση να 
αναβληθεί η υπόθεση μέχρι να προσκομιστεί τελεσίδικη απόφαση. 

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

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79, μέχρι τελεσιδικίσεως της 
υπόθεσης στα ποινικά δικαστήρια. 

 
Αρ. αποφ. 78 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6Κ9ΞΩ1Ρ-Ρ4Ψ 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση 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). 

                       
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ΑΠ . α) 1028/2017 και β) 

2026/2017)  έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που 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). 

 
              
β) Διαβιβαστικό 2026/2017 
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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).  

 
Η διοικουμένη προσκόμισε στην  Επιτροπή το ΑΠ 3413/21-06-2017 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι η «αυθαίρετη προσθήκη ξύλινου κλειστού χώρου κατ’ 
έκταση του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο, συνολικού εμβαδού 41,91 τ.μ. έχει απομακρυνθεί. 

 
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  
 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 λόγω προσκομίσεως του υπ’ αριθ. 3413/21-06-2017 εγγράφου 
της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι η «αυθαίρετη προσθήκη ξύλινου κλειστού 
χώρου κατ’ έκταση του καταστήματος της διοικουμένης σε κοινόχρηστο χώρο, συνολικού εμβαδού 
41,91 τ.μ. έχει απομακρυνθεί. 

 
Αρ. αποφ. 79 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7Σ2ΞΩ1Ρ-ΩΘΟ 
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση 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). 

                       
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 2084/2017 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
          ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια- Μπαρ» Ιδιοκτησίας 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ&ΣΙΑ Ε.Ε» στην οδό Σοφοκλέους 10& Πλάτωνος Μεσαιωνική Πόλη(Φ.103)  
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρ.1057/9/10/12-03-17 έγγραφο του Αστ. Τμήματος Ρόδου 
            
           
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).  

 



 

144 

 

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) 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μη ανάκληση κ. Πρόεδρε 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού 
Συμβούλου. 

 
Αρ. αποφ. 80 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: Ω7ΑΟΩ1Ρ-ΝΒΑ 
 

Περίληψη 
 

 Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΜΑΓΙΑΦΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ επί της οδού Αθηνών 28. (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. α)2349/2017 και 2350/2017). 

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας, ενώ ο κ. Πόκκιας αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του θέματος και δεν έλαβε μέρος στη ψηφοφορία  

 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ΑΠ 2349/2017 και 2350/2017). 726/2017 

έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
Α) Αριθ. Διαβιβαστικού 2349/2017 
 
           ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο-καφετέρια» ιδιοκτησίας 

κας ΜΑΓΙΑΦΗ Ελευθερίας και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, με αριθμ. πρωτ.: 1295Φ.701.1/2017 το ανωτέρω κατάστημα επί 
της οδού Αθηνών αρ. 28 λειτουργεί α) έχοντας κλείσει περιμετρικά τον αύλιο χώρο με ξύλινη 
και νάιλον κατασκευή  β) έχοντας φιάλη υγραερίου που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη στην 
υπ αρ. 2156/3/81 εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και το πυροσβεστικό ερμάριο είναι 
τοποθετημένο πίσω από καναπέ.  
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Όλα τα παραπάνω αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των 
προϋποθέσεων χορήγησης της Α.Ι.Λ. 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η υπηρεσία μας υποχρεούται να διαβιβάσει την υπόθεση στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς συζήτηση του θέματος για ανάκληση ή μη της άδειας ιδρύσεως 
και λειτουργίας του καταστήματος σας, βάσει του  άρθρου 11 του Ν. 2307/95 και του Π. Δ. 457/90.  

 
 
Β) Αριθ. Διαβιβαστικού 2350/2017 
 
                 ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ                                    
 
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο-καφετέρια» ιδιοκτησίας 

κας ΜΑΓΙΑΦΗ Ελευθερίας, επί της οδού Αθηνών αρ. 28 και σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το 
συνημμένο έγγραφο του Τμήματος Αυθαιρέτων κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας Ρόδου με αριθμ. 
πρωτ.: 1397/2017 και ύστερα από αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι η 
ανωτέρω ιδιοκτήτρια, λειτουργεί το κατάστημα της, έχοντας τοποθετήσει κάθετα στοιχεία (ξύλινα 
τροχήλατα υαλοπετάσματα επί ζαρντινιέρων) περιμετρικά της πέργκολας έμπροσθεν του 
καταστήματος του. Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι τα κατακόρυφα στοιχεία που τοποθετήθηκαν στην 
πέργκολα της πρασιάς ανεξάρτητα αν είναι σταθερά ή κινητά και αν αφήνουν ανοίγματα στις όψεις με 
ή χωρίς κουφώματα, υλοποιούν οικοδομικά  το κέλυφος κλειστού χώρου επέκτασης του κτιρίου στον 
χώρο της πέργκολας. Ο χώρος αυτός είναι αυθαίρετος διότι δημιουργείται καθ’ υπέρβαση ή χωρίς 
οικοδομική άδεια κατά παράβαση των παρ. 5α και 5β του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 μη πληρώντας 
τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος για την κατασκευή της πέργκολας για τον ακάλυπτο, αλλά 
και τον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο  του οικοπέδου. 

Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν την νομιμότητα της Άδειας ‘Ιδρυσης και Λειτουργίας του 
καταστήματος και αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της.  

Σας κάνουμε γνωστό ότι η υπηρεσία μας υποχρεούται να διαβιβάσει την υπόθεση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής προς συζήτηση του θέματος για ανάκληση ή μη της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας 
του καταστήματος σας, βάσει του  άρθρου 11 του Ν. 2307/95 και του Π. Δ. 457/90.  

 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την παριστάμενη υπάλληλο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης να λάβει το 
λόγο η οποία ζήτησε από τον Πρόεδρο να λάβει το λόγο ο παριστάμενος Μηχανικός της Υπηρεσίας κ. 
Μίλτων Στρατάκης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα αυθαίρετα. 

 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΩΝ (Μηχανικός Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Τι να πούμε για αυτό το 
κατάστημα. Είναι εδώ και δύο (2) χρόνια αυτή η ιστορία, ταλαιπωρεί εμάς και όλες τις υπηρεσίες, είναι 
αυθαίρετο και με διάφορα τεχνάσματα δικηγορικά, εξακολουθεί να εργάζεται και να δουλεύει και δεν 
έχει μπει ούτε ένα (1) € πρόστιμο, ούτε έχει ανακληθεί ποτέ η άδεια, και συνεχίζουμε και πάμε. 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ (πληρεξούσια δικηγόρος της κ. Μαγιάφη): Υπάρχουν πάρα πολλές 
παραλείψεις της Πολεοδομίας. Πρόκειται για μια αντιδικία που πλέον ανήκει στην αρμοδιότητα των 
πολιτικών δικαστηρίων, η όλη υπόθεση προκαλείται από μια καταγγέλλουσα η οποία έχει οικία δίπλα 
από το κατάστημα η οποία για την ιστορία έχει διώξει όλους τους προηγούμενους μισθωτές. Οι 
άνθρωποι προσπαθούν να δουλέψουν, έχουν οικογένεια. Αυτά για να γνωρίζετε όλο το πλαίσιο.  

Όσον αφορά  τα περιστατικά τα οποία έρχονται ενώπιόν σας σήμερα, προσκομίζουμε 
πιστοποιητικά ότι είναι καθ’ όλα νόμιμη από την πλευρά πυροπροστασίας. Υπάρχουν έγγραφα τα οποία 
θα σας προσκομίσω ότι έχει όλα τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας, όσον αφορά το σκέλος της 
Πολεοδομίας κάναμε μια ένσταση που δεν απαντήθηκε ποτέ, υπήρχαν ανυπέρβλητα ζητήματα για την 
Πολεοδομία και γι αυτό δεν απάντησε και προτίμησε να διαβιβάσει την ευθύνη αλλού, υπάρχει μια 
ένσταση με ζητήματα ανυπέρβλητα όπως το γεγονός ότι δεν υφίσταται καν κατασκευή, πολλώ δε 
μάλλον αυθαίρετη κατασκευή, αλλά θα καταλήξω στο ότι ζητήσαμε αυτοψία από την Πολεοδομία με 
αίτηση μας, έγινε η αυτοψία, δεν έχει καταρτιστεί το έγγραφο της Πολεοδομίας σχετικά με τα 
αποτελέσματα της αυτοψίας μέχρι και σήμερα, δεν έχει δοθεί απάντηση, θα σας προσκομίσω τις 
σχετικές αιτήσεις ότι δεν υφίσταται ακόμη απάντηση της Πολεοδομίας ως προς την αυτοψία που έχει 
διενεργήσει.     
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ΣΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Είμαι υπεύθυνη στο 

δικό μου κομμάτι, αυτό που εσείς κρίνετε. Εσείς εδώ πέρα, σας το ξαναείπα και στις προάλλες. Δεν 
κρίνετε εσείς το αυθαίρετο, Δεν είναι δουλειά σας, ούτε καν δική μου που είμαι στο τμήμα 
καταστημάτων. Κρένετε μόνο την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, εάν αυτό το κατάστημα 
λειτουργεί σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια του, με αυτή δηλαδή που είχε βγάλει όταν πήρε την άδεια 
για να λειτουργήσει, και εσείς αυτό και μόνο κρίνετε. Τίποτα παραπάνω. Το κατάστημα είναι αυθαίρετο, 
αλλά δεν είναι η δουλειά σας να το κρίνετε. Ούτε η δική μου, και άλλη Υπηρεσία το κρίνει αυτό.  

 
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Πόκκιας λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να έχετε ως 

εκπρόσωποι υπηρεσιακοί αυτό το ύφος. Να ξέρουμε ποιοι έχουν την ευθύνη και ποιοι δεν 
την έχουν. 

 
ΛΑΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ (Πληρεξούσια δικηγόρος καταγγέλλουσας): Σας προσκομίστηκε ένα 

πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Επειδή ο χώρος είναι παράνομος, πήγαμε στην πυροσβεστική για να 
δούμε για ποίο λόγο εκδόθηκε αυτό το πιστοποιητικό. Η πλευρά της κ. Μαγιάφη και συγκεκριμένα ο 
μηχανικός της προσκόμισε ένα σχέδιο το οποίο προσκομίζω και σε σας, στο οποίο αποδέχονται ότι ότι 
τα 37,6 τ.μ. της αυλής είναι παράνομα. Το σχέδιο το προσκομίζω τώρα στον νομικός σας σύμβουλο κ. 
Γιαννακό και θέλω να εισηγηθεί και εσείς , ενώ ο μηχανικός τους υπογράφει ότι τα 37,60τ.μ. του 
αύλειου χώρου τον οποίο έκλεισαν εδώ και 4 χρόνια και το κατάστημα της λειτουργεί έτσι. Πλέον το 
κατάστημα λειτουργεί διαφορετικά, έχουν μετατρέψει τον  αύλειο χώρο σε χώρο κύριας χρήσης, το 
φωνάζουμε 4-5 συνεχόμενα χρόνια, κανείς δεν ακούει, είμαστε πάλι εδώ για αυτό το θέμα, και πάλι 
στην πυροσβεστική οι ίδιοι, ο μηχανικός τους έχει προσκομίσει για να μην της αφαιρεθεί η άδεια τον 
παραπάνω σχέδιο  

 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ (πληρεξούσια δικηγόρος της κ. Μαγιάφη): Αυτό που έχω να προσθέσω 

είναι ότι υπάρχουν εγκεκριμένες άδειες και για την πέργκολα η οποία όλως τυχαίως έχει χαθεί από την 
πολεοδομία. Η πολεοδομία έχει χάσει το εγκεκριμένο σχέδιο της πέργκολας το οποίο θα σας βγάλω 
φωτοτυπία. Έχει τις απαιτούμενες άδειες, έχει πιστοποιητικό από την Π.Υ. ότι τηρεί τα απαιτούμενα 
μέτρα πυροπροστασίας και όσον αφορά την πολεοδομία, εκκρεμεί η απάντηση της σχετικά με την 
αυτοψία που πραγματοποίησε.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Θα προτείνω την αναβολή. Έχουν υποβληθεί 

αιτήματα αυτοψίας κατά πόσον έχουν συμμορφωθεί οι διοικούμενοι στα αυθαίρετα. Εγώ αυτή τη 
στιγμή εν όψει των θεμάτων που έχουν τεθεί, θα ζητήσω την αναβολή, να προσκομίσει άποψη η 
υπηρεσία ότι ο διοικούμενος έχει συμμορφωθεί. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εμείς δεν 
πρόκειται να γίνουμε το μπαλάκι στις διαμάχες κάποιων ανθρώπων. Οι υπηρεσίες θα βεβαιώνουν τις 
αυθαιρεσίες, όπως τις βεβαιώνουν. Οι υπηρεσίες θα βεβαιώνουν ότι έχουνε γίνει συμμορφώσεις.  

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Η υπηρεσία βεβαιώνει ότι είναι αυθαίρετα. Θα 

εφαρμόσω λοιπόν αυτό που ορίζει η νομοθεσία και ζητώ ανάκληση. Δεν θα μπω σε διαδικασίες.     
 
  ΛΑΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ (Πληρεξούσια δικηγόρος καταγγέλλουσας): Συγγνώμη αλλά θέλω να 

πω το εξής: πέραν του αν θα ζητηθεί αναβολή και αν δοθεί αυτή η αναβολή, απλά έχουμε στα χέρια 
μας και αυτό είναι το τρελό, μια βεβαίωση προκειμένου να καταφέρει η άλλη πλευρά να εκδώσει 
πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας………………… 

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Το τρελό είναι και το ότι  έχει κάνει αίτηση για 

αυτοψία και η Υπηρεσία δεν έχει πάει ακόμα. Συμφωνώ με τον Νομικό Σύμβουλο να πάει σε αναβολή 
για δούμε τέλος πάντων τι τρέχει με αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η εισήγηση μου γιατί μπορεί να έχει 
και άλλες συνέχειες αυτό το συγκεκριμένο θέμα.       

 
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΡΗ (πληρεξούσια δικηγόρος της κ. Μαγιάφη): Στις 26-5-2017 ζητήσαμε την 

διενέργεια αυτοψίας, έγινε μέσα στον Ιούνιο η αυτοψία και μέχει χθές που κατέοεσε η εντολέας μου να 
ζητήσει το αποτέλεσμα της αυτοψίας αλλά δεν έχει βγει η απάντηση   

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να σημειωθεί ότι για το θέμα θα πρέπει να 

υπάρξει επίσπευση από τις υπηρεσίες για τον έλεγχο και να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση για 
συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Άλλως  να προχωρήσει η ανάκληση.  
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ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Γιαννακού. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία 
Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα μέλη: 1) Κούρτης 2) Σαρρή 3) Κυριαζής 4) Παλαιολόγου 
Υπέρ της ανάκλησης τάχθηκαν τα μέλη: 1) Γιαννακάκης  2) Καραγιάννη 3) Χριστοδούλου 4) 

Χατζηϊωάννου  
 
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 
 με 4 υπέρ της αναβολής και 4 υπέρ της ανάκλησης με υπερισχύουσα την ψήφο του 

Προέδρου, 
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της κ. Μαγιάφη Ελευθερίας, προκειμένου η Δνση Πολεοδομίας Τμήμα Αυθαιρέτων  να 
διαβιβάσει άμεσα τα αποτελέσματα της αυτοψίας που διενήργησε, μετά από αίτημα της διοικουμένης 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εισαχθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση.  

 
Αρ. αποφ. 81 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΔΘΟΩ1Ρ-ΡΚΘ   
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του Σαββιού Βαγιανού επί της οδού Εθν. Αντίστασης 83 (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 2351/2017). 

                      
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
Ο κ. Πόκκιας εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης. 
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 2351/2017 έγγραφο της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως εξής: 
 
          ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
                          
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της 

οδού: Εθνικής Αντίστασης & Καζαντζάκη γωνία, ιδιοκτησίας κου ΣΑΒΒΙΟΥ Βαγιανού, όπου 
σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 74/04-01-2017, έγγραφο του Τμήματος Αυθαιρέτων 
Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας Ρόδου και της υπ. αρ. 36/2016 έκθεσης Αυτοψίας, 
διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές στο ανωτέρω κατάστημα όπως: 

1. Αυθαίρετη κατασκευή στεγάστρου (πέργκολα με σταθερή επικάλυψη). 

2. Αυθαίρετη τοποθέτηση πτυσσόμενης (κατακόρυφης) τέντας. 

3. Αυθαίρετη τοποθέτηση υαλοπινάκων, όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 
του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 
4178/2013.    

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 724/2017 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.895) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά 
στη σχετική άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει 
του άρθρου 73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
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Στην συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Θ. 
Σπανού η οποία είπε: 

Ο κ. Σαββιού έχει βγάλει μια έγκριση μικρής κλίμακας. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει τελειώσει η 
διαδικασία, θα έρθει στην υπηρεσία, μάλλον θα τακτοποιήσει ότι υπόλοιπο έχει. Να πάει το θέμα σε 
αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η Νομική Υπηρεσία ταυτίζεται με την άποψη 

της υπηρεσίας. 
  
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 η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του Σαββιού Βαγιανού επί της οδού Εθν. Αντίστασης 83, για την επόμενη συνεδρίαση, 
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
Αρ. αποφ. 82 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7Μ72Ω1Ρ-ΞΝΔ   
 

Περίληψη 
 

Μη 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.)  

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
Ο κ. Πόκκιας εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης. 
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ ΑΠ 1636/22-03-2017 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. 
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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. 

 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Στέλιος Αλαξανδρής προσκόμισε τις υπ’ 

αριθ. 3411/16, 246/2007, 247/2017,248/2017, 249/2017, 250/2017, 241/2017 και 
252/2017 αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίου. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Μη ανάκληση κ. Πρόεδρε λόγω προσκομίσεως 

αθωωτικών αποφάσεων. 
 
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  
 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του του Νεδόπουλου 
Χαράλαμπου επί της οδού Αλ. Διάκου 44 λόγω προσκομίσεως των  τις υπ’ αριθ. 3411/16, 246/2007, 
247/2017,248/2017, 249/2017, 250/2017, 241/2017 και 252/2017 αθωωτικών αποφάσεων δικαστηρίου. 

 
Αρ. αποφ. 83 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6ΘΘΕΩ1Ρ-Τ4Β   
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων- Περικλέους 12 
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 5878/2016). 

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
Ο κ. Πόκκιας εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης. 
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ ΑΠ 5878/2016 έγγραφο της Δνσης 

Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Ευτυχίας ΚΟΥΤΕΛΑ  

στην οδό Περικλέους αρ.12-Πλ. Εβραίων Μαρτύρων στη Μεσαιωνική Πόλη (Φ.090)       
ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/2017/26-β(30-06-16/23:30) έγγραφο- βεβαίωση παράβασης 

του Α.Τ. Ρόδου 
 
 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος α)έχει αναπτύξει τριάντα οκτώ (38) καθίσματα σε 
κοινόχρηστο χώρο αντί(όχι παραπάνω από) είκοσι οκτώ (28) που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας(εφόσον έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού)  β)Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και γ) Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια εξυπηρέτησης πελατών.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.129/01-06-99 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 του καταστήματος).  
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ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (Πληρεξούσια δικηγόρος): Έχει καταβληθεί ένα ποσό έναντι για την 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, είμαστε σε αναμονή του νόμου για τις 100 δόσεις. Προσκομίζουμε 
την απόδειξη. Όσον αφορά τους επιπλέον πελάτες έχει συμμορφωθεί. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: (Νομικός Σύμβουλος): Εν όψει της τακτοποίησης να αναβληθεί κ. 

Πρόεδρε. 
 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΛΥΜΠΗΣ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). Χωρίς να θεωρηθεί αυτό 

που θα πω υπόδειξη, όταν αναβάλλεται ένα θέμα θα πρέπει να επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λειτουργεί 
το κατάστημα του σύμφωνα με την άδεια του. Αν καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο χωρίς να έχει 
πληρώσει να τον αποσύρει και να λειτουργεί σύμφωνα με την άδεια του μέχρι να εξεταστεί το θέμα. 

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

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΚΟΥΤΕΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ  επί της οδού Εβραίων Μαρτύρων- Περικλέους 12 για την πρώτη 
συνεδρίαση μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νόμου για τις 100 δόσεις, προκειμένου να ενταχθεί η 
διοικουμένη σε αυτόν για την τακτοποίηση της οφειλής.  

Μέχρι την εξέταση του θέματος η διοικουμένη υποχρεούται να λειτουργεί το κατάστημα της 
σύμφωνα με τους όρους της αδείας, ήτοι την μη χρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου εφ΄ όσον 
αυτός δεν έχει πληρωθεί.  (Μειοψηφεί ο κ. Χατζηιωάννου) 

 
Αρ. αποφ. 84 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6ΛΔΒΩ1Ρ-Κ0Α   
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Γ.  ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 
(Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. α) 5882/2016 και β) 7070/2016). 

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
Ο κ. Πόκκιας εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης. 
  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα ΑΠ 5882/2016 και 

7070/2016).έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως εξής: 
 
Α) Διαβιβαστικό 5882/2016 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο-Οβελιστηριο» ιδιοκτησίας «ΦΑΚΚΑΣ 

Σ.-ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Θ. ΟΕ»στην οδό Περικλέους  αρ.12 Μεσαιωνική Πόλη (Φ.297)      
ΣΧΕΤ :  Το με αρ.πρωτ.1020/6453/10-β(30-06-16/23:20) έγγραφο- βεβαίωση παράβασης του 

Α.Τ. Ρόδου 
 
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός ότι 

ο ιδιοκτήτης του κατ/τος του θέματος α)έχει αναπτύξει είκοσι πέντε (25) καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο 
(πεζοδρόμιο) αντί δέκα πέντε (15) που προβλέπονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας(εφόσον έχει 
δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού)  β)Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 
και γ) Χωρίς την προβλεπόμενη άδεια εξυπηρέτησης πελατών.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.214/04-09-8 άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω 
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τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η παραπάνω άδεια 
(επέκταση του καταστήματος).  

 
Β) Διαβιβαστικό 7070/2016 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο-Οβελιστήριο» ιδιοκτησίας 

«Σ.ΦΑΚΚΑΣ-Γ.ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» οδό Περικλέους αρ.12 στη Μεσαιωνική Πόλη(Φ.297)  
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρωτ. 1020/6453/11-β(10-09-16/14:35) έγγραφο-βεβαίωση Παράβασης-

του Α.Τ. Ρόδου           
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι το κατάστημα του θέματος ανέπτυξε είκοσι πέντε (25) καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο α) 
Στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και β) καθ’ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας η οποία προβλέπει δέκα πέντε (15) καθίσματα σε δημοτικό υπαίθριο χώρο εφόσον έχει το 
δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 214/04-09-08 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). 

 
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (Πληρεξούσια δικηγόρος): Έχει καταβληθεί ένα ποσό έναντι για την 

κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, είμαστε σε αναμονή του νόμου για τις 100 δόσεις. Προσκομίζουμε 
την απόδειξη. Όσον αφορά τους επιπλέον πελάτες έχει συμμορφωθεί. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: (Νομικός Σύμβουλος): Εν όψει της τακτοποίησης να αναβληθεί κ. 

Πρόεδρε. 
 
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΓΛΥΜΠΗΣ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). Επισημαίνεται ότι θα 

πρέπει να λειτουργεί το κατάστημα του σύμφωνα με την άδεια του. Αν καταλαμβάνει κοινόχρηστο χώρο 
χωρίς να έχει πληρώσει να τον αποσύρει και να λειτουργεί σύμφωνα με την άδεια του μέχρι να 
εξεταστεί το θέμα. 

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

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

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

καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Γ.  ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 για την 
πρώτη συνεδρίαση μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νόμου για τις 100 δόσεις, προκειμένου να 
ενταχθούν οι διοικούμενοι σε αυτόν για την τακτοποίηση της οφειλής.  

Μέχρι την εξέταση του θέματος οι διοικούμενοι υποχρεούνται να λειτουργεί το κατάστημα της 
σύμφωνα με τους όρους της αδείας, ήτοι την μη χρησιμοποίηση του κοινόχρηστου χώρου εφ΄ όσον 
αυτός δεν έχει πληρωθεί.  (Μειοψηφεί ο κ. Χατζηιωάννου) 

 
Αρ. αποφ. 85 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6ΥΔΖΩ1Ρ-ΧΧΦ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της 
Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης 3065/31-5-2017) 

                       
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν 

έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
Ο κ. Πόκκιας εξήλθε της αιθούσης και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης. 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ ΑΠ 3065/017 έγγραφο της Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως εξής: 

 
          ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας 

Μαρίας ΣΑΡΟΥΚΟΥ στην Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12 στη Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)  
ΣΧΕΤ:  Η με αρ. 20/17 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός            

προστίμου του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ 
            
           
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι στο κατάστημα του θέματος διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές εξ αιτίας των οποίων 
συντάχθηκε η σχετική έκθεση. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/22-05-15 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).  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 20/2017 έκθεση αυτοψίας η οποία 

έχει ως εξής: 
 
                                             Αυξ.Αριθμ. 20/2017 
                 
                                                                       

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
 
     Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου Σκουμιός Κων/νος                     

και Ξενάκης Κων/νος διενεργήσαμε σήμερα την 17/05/2017 αυτοψία στην παραπάνω οικοδομή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του υπ' αριθ. 267/98 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195/Α/98) περί 
διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π. και διαπιστώσαμε τα 
εξής:  

1) Αυθαίρετη προσθήκη κυρίου χώρου με μεταλλικό σκελετό και δώματος έδρασης 
τραπεζοκαθισμάτων, 

2) Αυθαίρετη κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων ανόδου στο δώμα, 
3) Αυθαίρετη τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και πασάλων με φωτιστικά σώματα 

στο δώμα, 
με αποτέλεσμα την αυθαίρετη επέκταση της επιχείρησης τόσο στο προϋφιστάμενο όσο και στο 

αυθαίρετο δώμα,  
 
όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το άρθρο 48 του Ν.4178/2013 .  
 
Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο. 
 
     Ύστερα από τα παραπάνω οι αναφερόμενες κατασκευές πρέπει να αποξηλωθούν εκτός αν ο 

ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ' αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί 
στην Πολεοδομική Υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτής στο αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
τις απόψεις τους (οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν. 410/68, τίτλο Ν. 720/77, δήλωση Ν. 1337/83, 
απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση του Αρθ-9 παρ.8 Ν. 1512/85 κλπ).  

      Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία τα αυθαίρετα που περιγράφονται παραπάνω θα 
κατεδαφιστούν.  

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

 
ΧΑΡΤΗΣ 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις ……/05/2017 παρουσία των: 
                              
1) ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Υπογραφή)....................................  
   
2) ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Υπογραφή)...................................  

 
 
 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
 
Επιμετρήσεις: 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΑΒΓΔ = Ε1 + Ε2 = 6,12 Χ 2,54/2 + 6,12 Χ 2,63/2 = 7,77 + 8,05 = 15,82 τ.μ.      

                        
    (σκαρίφημα 1) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΟΔΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 12.02  LΒΑΘΜΙΔΑΣ = 1,05 Χ 4 + 1,00 Χ 8 + 1,05 Χ 5 = 4,20 + 8,00 + 5,25 = 17,45 μ. 

ΚΩΔ. 7.09  ΕΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ = (1,05*1,00) + (1,06*1,00) = 1,05 + 1,06 = 2,11 τ.μ. 

ΚΩΔ. 16.05  LΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ (ΗΖΕΒ, ΜΑ, ΚΛ) = 2,03 + 4,28 + 1,00 + 1,39 Χ 2 = 10,09 μ.  

           

(σκαριφήματα 1,2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ 
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ΚΩΔ. 16.03  L ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΒΜ, ΑΟΞΝΚ, ΔΓΙ) = 4,17+7,28+7,40+6,67+5,60+5,10+2,16 = 

38,38 μ. 

Μεταλλικοί στύλοι με φωτισμό= 14 τεμάχια       

(σκαριφήματα 1,2) 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α
/Α 

Κ
ΩΔ. 

Είδος εργασίας 

Μονάδα Τιμή 
Ποσότ
ητα 

Σ
ύνολο € μέτρηση

ς 
μον

άδος (€) 

  ΚΛΙΜΑΚΕΣ         

1
2.01 

Μεταλλική βαθμίδα μ.μ. 
23,4

8 
17,45 

4
09,73 

Τ
.Ε. 

Μεταλλικό πλατύσκαλο τ.μ. 
78,2

7 
2,11 

1
65,15 

  ΣΤΗΘΑΙΑ         

1
6.03 

Από κιγκλίδωμα σιδερένιο μ.μ. 
23,4

8 
48,47 

1.
138,08 

  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

 
Τ.Ε. 

Ξύλινοι στύλοι με φωτισμό 
αποκοπή

/τεμ. 
100 14,00 

1.
400,00 

 
 

Γενικό Σύνολο : 
3.

112,96 

  
ΑΞΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ= 15,82 τ.μ. * 1.500 € + 3.112,96 € = 26.842,96 € 

 
 

 
Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

 
Αξία αυθαιρέτου Χ 30% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1α και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 

Πρόστιμο ανέγερσης = 26.842,96 Χ 30% = 8.052,89 ευρώ > 500 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 
ανέγερσης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 8.052,89 ευρώ 

 
 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
 

Αξία αυθαιρέτου Χ 5% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1β και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 
Πρόστιμο διατήρησης = 26.842,96 Χ 5% = 1.342,15 ευρώ > 500 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 

διατήρησης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο διατήρησης = 1.342,15 ευρώ 
 
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (Πληρεξούσια δικηγόρος): Έχουμε ένα αίτημα αναβολής διότι 

ειδοποιήθηκα μόλις χθές για το θέμα και η κ. Σαρούκου βρίσκεται στην Αθήνα για λόγους υγείας, 
ωστόσο έχω από συγγενικό της πρόσωπο κάποια έγγραφα της Αρχαιολογίας τα οποία της επιτρέπουν 
να κάνει εργασίες στον δεύτερο όροφο πλήν όμως η επικοινωνία μαζί της είναι αδύνατη και με τον 
μηχανικό της το ίδιο, γιαυτό αν είναι δυνατόν να έχουμε μια αναβολή.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Προσκομίζει η πληρεξούσια δικηγόρος κ. 

Καρακατσάνη έγγραφο με ΑΠ 10558/23-1-2015 τη-ου Υπουργείου Πολιτισμού με το οποίο επιτρέπει 
στην κ. Σαρούκου την ανακατασκευή του α ορόφου  και την προσθήκη β ορόφου στο ακίνητο με αρ. 
ΚΜ IV -2016 οικοδομών Ρόδου, και έγγραφο πάλι του Υπουργείου Πολιτισμού με ΑΠ 1869/12-3-2015 
με  το οποίο δεν έχουν αντίρρηση για τη χορήγηση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ίδιο 
κατάστημα. Μετά τη  προσκόμιση των δύο αυτών εγγράφων η πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας είναι 
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να αναβληθεί μέχρι να έχουμε εικόνα, ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Επειδή είναι ακίνητο που βρίσκεται 
στην παλιά πόλη και εκεί υπεύθυνη είναι η Αρχαιολογία, πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί αν όλα 
αυτά έχουν μπει σε μια εφαρμογή. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Όλα αυτά τα έγγραφα είναι του 2015. Έχουν γίνει 

κάποιες σχετικές εργασίες εκεί;    
 
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ (Πληρεξούσια δικηγόρος): Σας έχω πει ότι ειδοποιήθηκα 

τηλεφωνικά μόλις χθές δεν γνωρίζω γι αυτό ζήτησα την αναβολή για να ενημερωθώ. 
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Για αυτό να το φέρουμε θέμα την επόμενη 

συνεδρίαση για να δούμε ακριβώς τι γίνεται. 
 
 

ΓΛΥΜΠΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (Υπάλληλος Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης): Εδώ έχουμε μια έκθεση 
αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός προστίμων. Έχει γίνει διοικητική πράξη. Η άδεια της κ. 
Σαρούκου μιλάει για 21 εξυπηρετούμενα άτομα εκτός αιθούσης στον εξώστη του καταστήματος. Τώρα τι 
λέει η αρχαιολογία, τι θα γίνει στο μέλλον, αυτά είναι θέματα τα οποία θα πιστοποιηθούν εφ’ όσον 
υπάρξει αντίστοιχη άδεια. Συνεπώς εφ’ όσον λειτουργεί η κάθε επιχείρηση σύμφωνα με την άδεια της, 
μέχρι να γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο κλπ νομίζω ότι συμφωνούμε ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι εντάξει. 

 
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 απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μαρίας 
Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 για την επόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Νομικού Συμβούλου. (Μειοψηφεί ο κ. Χατζηϊωάννου.) 

 
Αρ. αποφ. 86 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΩΚ39Ω1Ρ-ΥΕΡ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 

Ρόδου με θέμα: Χωροθέτηση νέων θέσεων  και τροποποίηση παλαιών θέσεων στάθμευσης 
ΤΑΞΙ. 

 
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάξη Βασιλική, ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης και ο κ. 

Γεώργιος Πόκκιας   αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό 
και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 120/2017 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέμα, που έχει ως ακολούθως: 
 
ΘΕΜΑ  3: «Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ (πιάτσες)» 
 
O Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα διαβάζει την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

τμήμα Πολεοδομικού Πληροφοριακού Συστήματος και ζητάει την έγκρισή του από τα Μέλη του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία: 

 

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η εξής: 

 Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου και κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας, σας 
διαβιβάζουμε συνημμένα τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για τους χώρους στάθμευσης ΤΑΞΙ 
(πιάτσες) και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, στα εξής: 
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Α. Σε τροποποίηση των εγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) ΤΑΞΙ που 
λειτουργούν σήμερα: 

 1. Αποστόλου Παύλου: μεταφορά της πιάτσας (8 θέσεις) από τα 15 μέτρα μετά τη 
συμβολή με την οδό Χρύσανθου Θεοχάρη, στα 5 μέτρα από την διάβαση που υπάρχει στη συμβολή, 

 2. Λέσχη ΟΤΕ: τη μείωση των θέσεων από 4 σε 3 και τη μεταφορά τους απέναντι από 
τη λέσχη του ΟΤΕ, επί της οδού Ναυαρίνου, στην πλευρά του ξενοδοχείου "Rodos Park" αρχόμενης 
μετά την πλάγια αύλεια είσοδο του ξενοδοχείου, 

 3. Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου: τη μεταφορά της πιάτσας (6 θέσεις) από την πλατεία 
στο δρόμο και στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται ανάμεσα στο αναψυκτήριο και στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, 

Β. Τη δημιουργία νέων θέσεων στις παρακάτω τοποθεσίες: 

 1. στην οδό Κω (2 θέσεις), σε συνέχεια του χώρου στάθμευσης που έχει δοθεί για την 
εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Mediterranean, 

 2. Επέκταση της πιάτσας του Θέρμαι (8 θέσεις), παραχωρώντας την αριστερή λωρίδα 
απέναντι από το χώρο του παρκινγκ (4 θέσεις), για ορισμένο χρόνο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 
Μαρτίου κάθε έτους και άλλες 3 θέσεις απέναντι από τη σχολή Θέρμαι, για ορισμένο χρόνο από την 1η 
Μαΐου έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους, 

 Όσο αφορά τη μεταφορά της πιάτσας στο Ροδίνι από την οδό Δελφών στην οδό 
Κωνσταντινουπόλεως λίγο πριν από το 15ο δημοτικό σχολείο δεν ενδείκνυται καθώς θα δημιουργήσει 
περισσότερα προβλήματα ασφάλειας και κυκλοφορίας στον ήδη επιφορτισμένο δρόμο του σχολείου. 

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 και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 

114Α/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων.  

 Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

 

Ο Κος Σπυρόπουλος απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 

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

του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ (πιάτσες) 

σύμφωνα με τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, ως εξής: 

Α. την τροποποίηση των εγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) ΤΑΞΙ που 
λειτουργούν σήμερα: 

 1. Αποστόλου Παύλου: μεταφορά της πιάτσας (8 θέσεις) από τα 15 μέτρα μετά τη 
συμβολή με την οδό Χρύσανθου Θεοχάρη, στα 5 μέτρα από την διάβαση που υπάρχει στη συμβολή, 

 2. Λέσχη ΟΤΕ: τη μείωση των θέσεων από 4 σε 3 και τη μεταφορά τους απέναντι από 
τη λέσχη του ΟΤΕ, επί της οδού Ναυαρίνου, στην πλευρά του ξενοδοχείου "Rodos Park" αρχόμενης 
μετά την πλάγια αύλεια είσοδο του ξενοδοχείου, 

 3. Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου: τη μεταφορά της πιάτσας (6 θέσεις) από την πλατεία 
στο δρόμο και στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται ανάμεσα στο αναψυκτήριο και στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, 

Β. Τη δημιουργία νέων θέσεων στις παρακάτω τοποθεσίες: 

 1. στην οδό Κω (2 θέσεις), σε συνέχεια του χώρου στάθμευσης που έχει δοθεί για την 
εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Mediterranean, 
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 2. Επέκταση της πιάτσας του Θέρμαι (8 θέσεις), παραχωρώντας την αριστερή λωρίδα 
απέναντι από το χώρο του παρκινγκ (4 θέσεις), για ορισμένο χρόνο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 30 
Μαρτίου κάθε έτους και άλλες 3 θέσεις απέναντι από τη σχολή Θέρμαι, για ορισμένο χρόνο από την 1η 
Μαΐου έως τις 30 Οκτωβρίου κάθε έτους, 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 1237/8-6-2017 έγγραφο 
της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με το οποίο ενημερώνει την Επιτροπή ότι στην επέκταση της 
πιάτσας ΘΕΡΜΑΙ εκ παραδρομής αναγράφηκαν εντός παρενθέσεως 8 θέσεις έναντι του ορθού 7 όπως 
διαπιστώνεται στη συνέχεια του εγγράφου και στα συνημμένα σχεδιαγράμματα 

  

Κατόπιν τέθηκε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 16/46780 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ :   Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ 
 
ΣΧΕΤ.  : 1) Το υπ΄αριθμό πρωτ. 320/2017 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
2) Η υπ΄αριθμό απόφαση 120/2017 της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 
3) Τα  υπ΄αριθμό 24 θέμα της πρόσκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί 
την 21η Ιουνίου του 2017 
 
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από προφορικές καταγγελίες πολιτών στη διεύθυνσή μας, η 

υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία την Παρασκευή 16 Ιουνίου του 2017 στην περιοχή «Θέρμαι» όπου 
και διαπιστώθηκε ότι έναντι της σχολής  υπήρχαν σταθμευμένα ΤΑΞΙ (περισσότερα από τρία που 
προβλέπεται στο σχετικό 1) και μάλιστα κάτω από την  αριστερή πύλη (σχεδόν πάνω στη διάβαση) με 
κατεύθυνση από Αλεξάνδρου Διάκου προς Δημοκρατίας.  

Από την εισήγηση της Δ/σνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού προτείνεται η επέκταση της 
πιάτσας του Θέρμαι κατά 4 θέσεις από 1η Νοεμβρίου έως 30 Μαρτίου και 3 θέσεων από 1η Μάιου έως 
30 Οκτωβρίου, γεγονός που υπηρεσία μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της όσο αναφορά την τήρηση των 
θέσεων ως προς τον αριθμό τους και ως προς την τήρηση των χρονικών περιόδων.   

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι: 

• Η χωροθέτηση αυτή δεν συνάδει με τη χωροθέτηση που προβλέπεται στο σχετικό (1). 
• Δεν έχει παρθεί κανονιστική απόφαση για τη χωροθέτηση των θέσεων που αναφέρονται στο 

σχετικό 1, συνεπώς η εν λόγω «πιάτσα» ταξί δεν είναι σύννομη. 
• Η έξοδος των ΤΑΞΙ γίνεται από την 1η Πύλη που σύμφωνα με τις  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

(φωτεινοί σηματοδότες) αυτό εγκυμονεί κινδύνους.  
Με δεδομένου ότι στις 21 Ιουνίου η Επιτροπή Ποιότητα ζωής θα πρέπει να γνωμοδοτήσει 

παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας.  
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η προϊσταμένη του Τμήματος Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 

κ. Μαριλένα Πατατούκου, η οποία αφού ανέλυσε προφορικά όσα αναφέρονται στο παραπάνω 
έγγραφο, είπε τα εξής: 

Προτείνω να ξαναδούμε το θέμα μαζί με την Δνση πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως προς την 
χρονική διάρκεια αυτών των θέσεων και ίσως να καταργηθούν αυτές οι 3-4 θέσεις προς την έξοδο, 
διότι υπάρχει κυκλοφοριακός κίνδυνος  και θα απαιτηθεί μια; Κυκλοφοριακή ρύθμιση σε εκείνο το 
σημείο. Δυστυχώς τα  φανάρια που έχουν τοποθετηθεί εκεί στο ΘΕΡΜΑΙ, δεν δινουν την δυνατότητα 
σε όποιον εξέρχεται να κάνει αριστερή στροφή. Θα πρέπει να πάει είτε ευθεία, είτε δεξιά. Ούτως η 
άλλως δεν πρέπει να πάνε εκεί τα ΤΑΞΙ διότι ακόμα δεν έχει βγεί η κανονιστική απόφαση. Συζητήσαμε 
α;υτό το θέμα με τον πρόεδρο των ΤΑΞΙ που συμφώνησε με τις επισημάνσεις και προτείνω το θέμα 
αυτό δηλαδή των θέσεων των ΤΑΞΙ στο ΘΕΡΜΑΙ να το δούμε σε άλλη συνεδρίαση.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος των ΤΑΞΙ κ. Καστανίδης ο οποίος είπε: 
Ο λόγος που ζητάμε περισσότερες πιάτσες ιδίως τον χειμώνα είναι διότι ξέρετε πολύ καλά 

καθόμαστε όλοι στις πιάτσες. Έχουμε 400 ΤΑΞΙ και έχουμε πιάτσες για 151 αυτοκίνητα, 
συμπεριλαμβανομένων των θέσεων Κρεμαστής και Ιαλυσού. Το σκεπτικό που ζητήσαμε τις θέσεις στο 
ΘΕΡΜΑΙ είναι συγκεκριμένο. Όπως φεύγουμε από το ΘΕΡΜΑΙ αριστερά υπάρχουν θέσεις για 4 
αυτοκίνητα. Εκεί λοιπόν το χειμώνα επειδή δεν έχει κίνηση και τα καταστήματα δεν δουλεύουν πολύ, 
να μας δίνατε 4 θέσεις το χειμώνα και να τις επιστρέφαμε το καλοκαίρι. Όσον αφορά την πιάτσα 
απέναντι από τα ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ τη ζητήσαμε γιατί οι τουρίστες όταν βγαίνουν από τα ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ 
σταματάνε τα ΤΑΞΙ και επειδή κατά τις 9-10 η ώρα έχει πολύ κόσμο, δημιουργείται κομφούζιο όταν 
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σταματάνε ένα ΤΑΞΙ και δημιουργείται μια ουρά από σταματημένα αυτοκίνητα πού όντως δημιουργεί 
πρόβλημα στην κυκλοφορία.   

 
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  
 

Α) Εγκρίνει εν μέρει την υπ’ αριθ. 120/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α. Την τροποποίηση των εγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης (πιάτσες) ΤΑΞΙ που 
λειτουργούν σήμερα: 

 1. Αποστόλου Παύλου: μεταφορά της πιάτσας (8 θέσεις) από τα 15 μέτρα μετά τη 
συμβολή με την οδό Χρύσανθου Θεοχάρη, στα 5 μέτρα από την διάβαση που υπάρχει στη συμβολή, 

 2. Λέσχη ΟΤΕ: τη μείωση των θέσεων από 4 σε 3 και τη μεταφορά τους απέναντι από 
τη λέσχη του ΟΤΕ, επί της οδού Ναυαρίνου, στην πλευρά του ξενοδοχείου "Rodos Park" αρχόμενης 
μετά την πλάγια αύλεια είσοδο του ξενοδοχείου, 

 3. Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου: τη μεταφορά της πιάτσας (6 θέσεις) από την πλατεία 
στο δρόμο και στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται ανάμεσα στο αναψυκτήριο και στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 320/2017 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και τα σχέδια που τη συνοδεύουν στα οποία αναγράφονται και οι συντεταγμένες  

Β. Τη δημιουργία νέων θέσεων στην οδό Κω (2 θέσεις), σε συνέχεια του χώρου 
στάθμευσης που έχει δοθεί για την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου Mediterranean σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 320/2017 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τα σχέδια που τη συνοδεύουν στα 
οποία αναγράφονται και οι συντεταγμένες  

 

Γ) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης πιάτσας ΤΑΧΙ  στο 
ΘΕΡΜΑΙ για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το Τμήμα 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών μελετήσουν από κοινού το θέμα και να εισηγηθούν σχετικά. 

 
Αρ. αποφ. 87 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7ΔΕΙΩ1Ρ-Π7Ζ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καταβιάς με θέμα: 

Αίτημα Κυφού Ηλία για τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. 
Καταβιάς.  

 
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης και ο κ. 

Γεώργιος Πόκκιας   αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό 
και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση του 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καταβιάς που έχει ως ακολούθως: 
 
Θ Ε Μ Α 2ο : «Αίτημα Τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική 

Κοινότητα Κατταβιάς  ». 
                       
   Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών του Τ.Σ. το με αριθμό πρωτ.: 1265/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου με τα συνημμένα του, που αφορά την Τροποποίηση Κανονισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς, μετά από αίτηση του Κουφού Ηλία, νομικού 
εκπροσώπου της εταιρείας ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού μελέτησε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του ότι, η Διεύθυνση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου δεν έχει καμία αντίρρηση για την παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου συνολικής  επιφάνειας 51,70 τ.μ. με την τροποποίηση του άρθρου 39 του 
κεφαλαίου 9 και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 8.3 που συνοδεύει ως εξής:  

Άρθρο 39 

Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς 

Στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς καθορίζονται δέκα (10) θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου 
χώρου, όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (άριθ. Σχεδ. 8.3) συνολικού εμβαδού 
255,20 τ.μ. 

Αναλυτικότερα τα εμβαδά είναι: τμήμα (1): 16,00 τ.μ., τμήμα (2): 8,00 τ.μ., τμήμα (3): 46,00 
τ.μ., τμήμα (4):55,00 τ.μ., τμήμα (5): 2,50 τ.μ., τμήμα (6): 19,00 τ.μ., τμήμα (7): 46,50 τ.μ., τμήμα 
(8): 10,00 τ.μ., τμήμα (9): 40,00 τ.μ. και τμήμα; (10): 11,70 τ.μ.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα 
Κατταβιάς  όπως αναφέρεται στο με αριθ. Πρωτ.:1265/2016/12-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου. 

       
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 1265/2016/12-5-217 εισήγηση της 

Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην 

Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς.   
Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1265/23-06-2016 αίτηση του κ. Κουφού Ηλία. 

  
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από τον κ. Κουφό Ηλία ιδιοκτήτη καταστήματος στην 

πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.  
Συγκεκριμένα : 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται, από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς, η τροποποίηση του ενοικιαζόμενου 
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Κ.Χ.) του Δήμου Ρόδου, όπως αυτός 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προβλέπεται 
ενοικιαζόμενος κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν της κτηματολογικής μερίδας Οικοδομών 127 Κατταβιάς 
με στοιχείο 3 (τμήμα (3): 46,00 τ.μ.) όπως αυτό φαίνεται στο υπ' αριθ. 8.3 σχεδιάγραμμα που τη 
συνοδεύει. 

Με το παρόν αίτημα ζητείται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν των κτηματολογικών 
μερίδων 128 και 129 οικοδομών Κατταβιάς, συνολικής επιφάνειας 74,24 τ.μ., όπως απεικονίζονται στο 
τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που κατατέθηκε συνημμένα της σχετικής αίτησης του ιδιώτη Αγρ. 
Τοπογράφου Μηχανικού Σταμάτιου Παπαντωνίου. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη :  
1. Τα συνημμένα στη σχετική αίτηση : 
α. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ιδιώτη Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού Σταμάτιου 

Παπαντωνίου. 
β. Την τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού  
γ. Τις φωτογραφίες της όψης του καταστήματος και του έμπροσθεν αυτού 

κοινόχρηστου χώρου. 
δ. Την με Αρ. αποφ. 57/08-05-2017 (ΑΔΑ:Ω0Ζ6Ω1Ρ-ΠΣΘ) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Ρόδου περί  ¨Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος στην «ΚΟΥΦΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με χρήση «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) στις ΚΜ 127 και 128 Οικοδομών Κατταβιάς εντός οικισμού  



 

161 

 

2. Τον ενιαίο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.), και ειδικότερα : 

α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων» 
γ. Το Κεφάλαιο 9 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου» (άρθρο 39 - «Τοπική 

Κοινότητα Κατταβιάς») και το υπ' αριθ. 8.3 σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει.  
3. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας.  
 
Ως εκ τούτου η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής καθώς 

και τις συνθήκες της περιοχής, δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
συνολικής επιφάνειας 51,70 τ.μ. με την τροποποίηση του άρθρου 39 του κεφαλαίου 9 και την 
τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 8.3 που την συνοδεύει ως εξής: 

 
άρθρο 39 

Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς 
 

 Στην τοπική Κοινότητα Κατταβιάς καθορίζονται δέκα (10) θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου 
χώρου, όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 8.3) συνολικού εμβαδού 
255,20 τ.μ.  

 Αναλυτικότερα τα εμβαδά είναι: τμήμα (1): 16,00 τ.μ., τμήμα (2): 8,00 τ.μ., τμήμα (3): 46,00 
τ.μ., τμήμα (4): 55,00 τ.μ., τμήμα (5): 2,50 τ.μ., τμήμα (6): 19,00 τ.μ., τμήμα (7): 46,50 τ.μ., τμήμα 
(8): 10,00 τ.μ., τμήμα (9): 40,00 τ.μ. και  τμήμα (10): 11,70 τ.μ. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή της Τοπικής Κοινότητας Κατταβιάς 

σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων 
συμβουλίου Τοπικής κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί 
κανονιστικών αποφάσεων.  

 
Διαβάζουμε το παρόν έγγραφο προς την Τροχαία και Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου για 

τις δικές τους ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την από 19-6-2017 καταγγελία της ΑΦΟΙ 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΟΕ στην οποία αναφέρει ότι ο κ. Κουφός Ηλίας προέβει σε αυθαίρετες κατασκευές στο 
κτίσμα και αυθαίρετη κατασκευή βόθρου ο οποίος κατά το 1/3 βρίσκεται στη μερίσα 127 και κατά 2/3 
σε κοινόχρηστο χώρο, και ζητά να μην χορηγηθεί στον αιτούντα ο κοινόχρηστος χώρος  και να 
διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου έλεγχος για να διαπιστωθούν οι ελλείψεις του φακέλου 
που πρέπει σύμφωνα με το νόμο να είναι πλήρης έτσι ώστε ο Δήμος να προβεί σε οριστική, άλλως σε 
προσωρινή αφαίρεση της αδείας.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το ΑΠ 4/47141/ 20-6-2017 έγγραφο της Δημ. 
Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι για τις εργασίες που έχει 
προβεί ο μισθωτής, μετά από αιτιολογική έκθεση της μηχανικού Φραντζή Ειρήνης- Ραφαηλίας, έχει 
εκδοθεί άδεια εργασιών μικρής κλίμακας με ΑΠ 2248/24-4-2017 και Α/Α ΜΚ 62/2017 και γνωστοποίηση 
εργασιών του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4067/2012 με ΑΠ 2251/24-4-2017.  

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός της καταγγέλλουσας εταιρείας κ. Γιωτόπουλος  Νίκος 
ο οποίος έθεσε το ερώτημα αν έχει δικαίωμα να αιτηθεί κάποιος την τροποποίηση του κοινοχρήστου 
χώρου εάν σε αυτό τον κοινόχρηστο χώρο που αιτείται την τροποποίηση, υπάρχει πρωτόκολλο 
αυθαιρέτων από την Πολεοδομία.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ (Μηχανικός Δνσης Πολεοδ. Σχεδιασμού): Όταν έγινε το 
αίτημα στην υπηρεσία δεν γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένας βόθρος σε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου. 
Κάναμε την εισήγηση που πέρασε από το τοπικό, στη συνέχεια ήρθε ο ενδιαφερόμενος και είπε αν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τμήμα του βόθρου που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο. Είμαστε σε 
συνεννόηση με τη νομική Υπηρεσία, δεν έχει ξανατύχει στην υπηρεσία ένα τέτοιο αίτημα για βόθρο σε 
κοινόχρηστο χώρο, αν θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από 
τον ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως εξετάζουμε αίτημα που αφορά σε χωροθέτηση κοινόχρηστου 
χώρου και τροποποίηση κανονισμού και όχι σε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. Έχει 
καταθέσει ο ενδιαφερόμενος στην υπηρεσία μια τακτοποίηση που αφορά στο ιδιόκτητο κομμάτι, όσον 
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αφορά το τμήμα του βόθρου που είναι στον κοινόχρηστο  θα αποφασίσουμε σε συνεργασία με τη 
Νομική Υπηρεσία 

 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο ενδιαφερόμενος κ. Κουφός Ηλίας ο οποίος είπε:  

 Ζητώ στην 128 μερίδα κοινόχρηστο χώρο 51 τ.μ. Ο βόθρος ανήκει στην 127 μερίδα ο οποίος 
έχει παραχωρηθεί στην Φωτεινή Παπαδοπούλου πριν 10 χρόνια που είχε κατάστημα εκεί και 
λειτουργούσε μέχρι το 2013. Η δε 128 μερίδα λειτουργούσε μέχρι το 2011 με το Φιλήμονα Καζώνη ως 
ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί σε ένα κατάστημα που ο βόθρος έχει γίνει το 1998 να έρχεται σήμερα ο 
καταγγέλλων και να μου λέει ότι είναι παράνομος ο βόθρος. Αν είναι παράνομος  δεν έχω πρόβλημα να 
κατασκευάσω ένα στην ιδιοκτησία μου εάν μου δώσει η υπηρεσία μια προθεσμία.  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Το θέμα που τίθεται είναι έγκριση 
χωροθέτησης. Υπάρχει η απόφαση της τοπικής κοινότητας. Να ληφθεί η απόφαση όπως έχει από και 
πέρα για τι θέμα του βόθρου έχει υποβληθεί ερώτημα και θα απαντηθεί και θα δοθεί λύση στο θέμα. 
Διότι αν αληθεύουν αυτά ότι ο μισός βόθρος είναι σε ιδιόκτητο χώρο και ο άλλος είναι σε κοινόχρηστο 
χώρο, τότε μπορεί να κλειστεί ο βόθρος στον κοινόχρηστο χώρο και να τελειώνει η υπόθεση.  

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

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και β) Το ΑΠ 1016/49-3α/14-06-2017 έγγραφο του Α.Τ. Νότιας Ρόδου 
σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει αντίρρηση για την χρήση του αιτούμενου χώρου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 3/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Καταβιάς και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 39 του κεφαλαίου 9 και την 
τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 8.3 που την συνοδεύει ως εξής: 

 
άρθρο 39 

Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς 
 

 Στην τοπική Κοινότητα Κατταβιάς καθορίζονται δέκα (10) θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου 
χώρου, όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 8.3) συνολικού εμβαδού 
255,20 τ.μ.  

 Αναλυτικότερα τα εμβαδά είναι: τμήμα (1): 16,00 τ.μ., τμήμα (2): 8,00 τ.μ., τμήμα (3): 46,00 
τ.μ., τμήμα (4): 55,00 τ.μ., τμήμα (5): 2,50 τ.μ., τμήμα (6): 19,00 τ.μ., τμήμα (7): 46,50 τ.μ., τμήμα 
(8): 10,00 τ.μ., τμήμα (9): 40,00 τ.μ. και  τμήμα (10): 11,70 τ.μ. 

 
Αρ. αποφ. 88 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 9ΠΠΜΩ1Ρ-Χ7Θ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Παραδεισίου με 
θέμα: Χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή «Περιστερώνας». 

                        
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης και ο κ. 

Γεώργιος Πόκκιας   αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό 
και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 9/2017 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου  με την οποία αποφασίστηκε η χωροθέτηση 
τμήματος στην περιοχή Περιστερώνας που εφάπτεται με την οδό 7ης Μαρτίου κάτω από την κεντρική 
πλατεία της Κοινότητας όπως εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, για την λειτουργία 
Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας της «Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου ΟΕ» κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων 
του 33ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Παραδεισίου και συγκεκριμένα από 1η έως και 17 Ιουλίου 2017 και 
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ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της παραπάνω απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Παραδεισίου. 

 
Σε ερώτηση της Αντιπροέδρου κ. Καραγιάννη αν υπάρχει κάποιο θέμα με το λούνα παρκ ο 

Νομικός Σύμβουλος κ. Γιαννακός είπε ότι δεν υπάρχει θέμα γιατί αφορά χωροθέτηση και όχι 
αδειοδότηση.  

 
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 α) την υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή), 
β) την προφορική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου, γ) το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
με το συνημμένο σχέδιο διάταξης των λειτουργιών του λούνα παρκ,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 09/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου και 
εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο τη χωροθέτηση χώρου  όπως αυτός εμφαίνεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό του Μηχανολόγου Μηχανικού Αναστασίου Αναστάχα και επισυνάπτεται στην παρούσα, 
στην περιοχή «Περιστερώνας» που εφάπτεται με την οδό 7ης Μαρτίου κάτω από την κεντρική πλατεία 
της Κοινότητας,  για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου 
Ο.Ε. που θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγραμματισμένου Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
Παραδεισίου ήτοι από 1έως 17 Ιουλίου 2017.  

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

 
Αρ. αποφ. 89 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: ΨΜ5ΙΩ1Ρ-Γ62 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασης της Δ.Κ. Λίνδου για: α) Αίτημα χωροθέτησης 
ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε  κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 237 
οικ. Λίνδου) και  β) Πρόταση κατάργησης του χωροθετημένου κοινόχρηστου χώρου μ ε 
αριθ. 2 του άρθρου 32 του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων.   

                       
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης και ο κ. 

Γεώργιος Πόκκιας   αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό 
και λήψη της παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 12/2017 απόφαση του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

Α) Δεν  εγκρίνουμε την ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του  κ. 
Πρασσά Ιωάννη που βρίσκεται εντός του οικισμού της Λίνδου (κ.μ. 237 οικοδομών Λίνδου),  λόγω 
ανταγωνισμού και αλλοίωση της εικόνας της Λίνδου, επιβαρύνοντας τον παραπάνω άξονα, και 
παρεμποδίζοντας την ομαλή ροή των πολυάριθμων επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου 
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ: 6541/18-08-2017 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δωδεκανήσου. 

   Β) Προτείνουμε τη τροποποίηση  της παραγράφου «Α. Ενοικιαζόμενοι 
κοινόχρηστοι χώροι» του άρθρου 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αριθ. 
755/2014 απόφαση Δ.Σ.) καθώς και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 7.1.1 που την συνοδεύει, με 
την κατάργηση του χωροθετημένου κοινόχρηστου χώρου με αριθ. 2 και επιφάνεια Ε2 = 
4,15 τ.μ. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ: 11766/2016/23-02-2017 γνωμoδότηση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (γ΄σχετικό) επί των χωροθετημένων κοινόχρηστων χώρων του οικισμού 
της Λίνδου (άρθρο 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου). 
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Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η ΑΠ 510/2017 εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού 
Σχεδιασμού η 

οποία έχει ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ : α. Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε 
κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 237 οικ. Λίνδου).  

  β. Πρόταση κατάργησης του χωροθετημένου κοινόχρηστου χώρου με αριθ. 2 
του άρθρου 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

Σ Χ Ε Τ .  : α. Η υπ' αριθ. πρωτ. 1107/06-06-2016 αίτηση του κ. Πρασσά Ιωάννη.   

    β. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6541/18-08-2016 (α.π. 1686/24-08-2016 Δ/νσης μας) έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. (σε απάντηση του υπ' αριθ. πρωτ. 828/1107/14-07-2016 εγγράφου 
μας). 

  γ. Το υπ' αριθ. πρωτ. 11766/2016/23-02-2017 (α.π. 430/03-03-2017 Δ/νσης μας) 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. (σε απάντηση των υπ' αριθ. πρωτ. 1844/2016(ΟΙΚ.)/16-
09-2016 και 2109/22-11-2016 εγγράφων μας). 

        
  

Το παραπάνω σχετικό (α) αφορά σε αίτημα του κ. Πρασσά Ιωάννη για ενοικίαση κοινόχρηστου 
χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται εντός του οικισμού της Λίνδου (κ.μ. 237 
οικοδομών Λίνδου). Πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργεί ως 
«επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος και αναψυχής (οβελιστήριο - σνακ μπαρ - 
καφετέρια)», σύμφωνα με την υπ' αριθ. αποφ. Δημάρχου 1501/01-06-2016 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. Τα δυο αιτούμενα τμήματα κοινόχρηστου χώρου έχουν πλάτος 0,70 μ. και βρίσκονται 
εκατέρωθεν της εισόδου του καταστήματος και σε επαφή με την πρόσοψή του, όπως συμβολίζονται με 
τα στοιχεία Ε1 = 0,70 μ. x 2,20 μ. και Ε2 = 0,70 μ. x 2,25 μ., με συνολικό εμβαδόν 3,11 τ.μ., στο 
τοπογραφικό σχεδιάγραμμα - κάτοψη του ιδιώτη μηχανικού Γεωργίου Α. Πρασσά. 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τον ενιαίο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.) και ειδικότερα : 

 α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
 β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων» 
 γ. το άρθρο 32 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Λίνδου».  

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

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

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

3.  Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά την οποία 
διαπιστώθηκε ότι προκειμένου ο εναπομένων ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος να είναι τουλάχιστον 3,50 
μ. και να μην παρακωλύεται η διέλευση, θα πρέπει να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος πλάτους 0,50 μ. 
(αντί των αιτούμενων 0,70 μ.) για την τοποθέτηση σκαμπό σε επαφή με την πρόσοψη του 
καταστήματος. 

4. Α. Το γεγονός ότι ο οικισμός της Λίνδου είναι χαρακτηρισμένος ως 
αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 24Β'/22-01-1960, 35Β'/02-02-
1962, 129Β'/04-03-1981). 
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Β. Τον Ν.3028/2002 – ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002 περί προστασίας Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα την παράγραφο 5 του άρθρου 14 αυτού με θέμα 
«Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς – Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους» όπου αναφέρεται 
ότι : «Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται δραστηριότητες, καθώς και 
χρήσεις των κτισμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες 
δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και τη δομή των επί μέρους κτισμάτων ή χώρων ή του 
συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσματος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή 
κοινόχρηστου χώρου χορηγείται άδεια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.».  

Γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 828/1107/14-07-2016 ερώτημα της Δ/νσης μας προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου σχετικά με τον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο, στο οποίο διατυπώνεται η 
άποψη πως η Υπηρεσία μας «δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
εκατέρωθεν της εισόδου του καταστήματος του κ. Ιωάννη Πρασσά (με κ.μ. 237 οικοδομών Λίνδου), με 
πλάτος όμως 0,50 μ. αντί του αιτούμενου 0,70 μ. (για λόγους ανεμπόδιστης πρόσβασης και διέλευσης) 
συνολικού εμβαδού 2,22 τ.μ. για την τοποθέτηση σε αυτόν καθισμάτων τύπου σκαμπό.». 

Δ. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6541/18-08-2016 (α.π. 1686/24-08-2016 Δ/νσης μας) 
απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου (β’ σχετικό) στο παραπάνω έγγραφό μας, στην 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι κατ’ αρχήν 
αντίθετη στο θέμα της ενοικίασης/παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός του γ’ σχετικού ιστορικού 
διατηρητέου οικισμού και του β’ σχετικού αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου, στις περιπτώσεις όμως που 
δεν απαιτούνται κατασκευές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν μορφολογικά τον παραπάνω χώρο και 
όπου η χωροταξική διάπλαση που οριοθετεί τον αιτούμενο κοινόχρηστο δεν επηρεάζει την εύρυθμη 
λειτουργία του οικισμού, όπως σε πλατώματα ή υποχώρηση στην ρυμοτομική γραμμή κλπ. Στις 
συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Χρυσοβαλάντη Λάμπη 
και κ. Ιωάννη Πρασσά), λόγω της θέσης των ακινήτων στον κεντρικό κυκλοφοριακό άξονα του 
οικισμού, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη ενδέχεται να επιβαρύνει τον παραπάνω 
άξονα, παρεμποδίζοντας την ομαλή ροή των πολυάριθμων επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της 
Λίνδου. Επιπλέον, δεδομένου του μεγάλου αριθμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της 
Λίνδου, τυχόν γενίκευση του φαινομένου εγκυμονεί κινδύνους στην διατήρηση της μορφής του 
οικισμού. Για τους παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία μας, εκφράζει την αντίρρηση της ως προς 
την παραπάνω παραχώρηση.». 

Ε. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11766/2016/23-02-2017 (α.π. 430/03-03-2017 Δ/νσης μας) 
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου (γ’ σχετικό) επί των χωροθετημένων 
κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Λίνδου (άρθρο 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Ρόδου). 

 

Προτείνονται τα εξής : 

α. Η Υπηρεσία μας, δεδομένης της αντίρρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου όπως 
αναλυτικά διατυπώνεται στο παραπάνω έγγραφο (β’ σχετικό), δεν δύναται να εισηγηθεί την 
χωροθέτηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της κ.μ. 237 οικοδομών 
Λίνδου. 

β. Επιπρόσθετα, στην γενική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου επί του 
άρθρου 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, διατυπώνεται η αντίρρησή της για την χωροθέτηση 
του κοινόχρηστου χώρου με αριθμό 2 (επιφάνειας Ε2 = 4,15 τ.μ. όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο 
σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το άρθρο 32 του Κανονισμού), διότι το εν λόγω κατάστημα έχει ήδη 
ανοιχτό υπαίθριο χώρο προς τον δρόμο.  

Πρόκειται για λωρίδα πλάτους 0,40 μ. σε επαφή με τον βοτσαλωτό ακάλυπτο χώρο έμπροσθεν του 
καταστήματος. Ο συγκεκριμένος χώρος αν και είχε χωροθετηθεί και συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό, 
δεν έχει ποτέ μέχρι σήμερα παραχωρηθεί διότι η επιχείρηση  δεν είχε αιτηθεί την ενοικίασή του (παρότι 
τον χρησιμοποιεί όπως εμφαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες).  

Λαμβάνοντας υπόψη την αντίρρηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για την εν λόγω 
χωροθέτηση, η Υπηρεσία μας προτείνει την κατάργησή της, ωστόσο επιβάλλεται η επιχείρηση να 
περιορίσει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του ιδιόκτητου ακάλυπτου χώρου.  



 

166 

 

Συνοψίζοντας, προτείνεται η τροποποίηση  της παραγράφου «Α. Ενοικιαζόμενοι 
κοινόχρηστοι χώροι» του άρθρου 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αριθ. 
755/2014 απόφαση Δ.Σ.) καθώς και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 7.1.1 που την συνοδεύει, με 
την κατάργηση  του χωροθετημένου κοινόχρηστου χώρου με αριθ. 2 και επιφάνεια Ε2 = 4,15 τ.μ. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το  

άρθρο 83 του Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου δημοτικής 
κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών 
αποφάσεων.  

 
 
Η 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. 12/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Α)  Την μη  χωροθέτηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της κ.μ. 237 
οικοδομών Λίνδου. 

Β) Την τροποποίηση  της παραγράφου «Α. Ενοικιαζόμενοι κοινόχρηστοι χώροι» του 
άρθρου 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) καθώς και 
του σχεδιαγράμματος με αριθ. 7.1.1 που την συνοδεύει, με την κατάργηση  του χωροθετημένου 
κοινόχρηστου χώρου με αριθ. 2 και επιφάνεια Ε2 = 4,15 τ.μ. 

 
Αρ. αποφ. 90/21-06-2017                                           ΑΔΑ: 7ΙΔ3Ω1Ρ-ΠΕΞ 
 

Περίληψη 
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 84/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. 

Κοινότητας Ρόδου για τροποποίηση της υπ’αρ.92/2016 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που 
αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για 
μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες» 

 
                       
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική και ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης 

αποχώρησαν απο τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσας. 

Ο κ. Πόκκιας επανήλθε στη συνεδρίαση και έλαβε μέρος στον καταρτισμό όλων των 
αποφάσεων που συζητήθηκαν στη συνέχεια. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 84/2017 απόφαση του Συμβουλίου της 

Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά στο θέμα που έχει ως ακολούθως: 
  
ΘΕΜΑ 2: «Τροποποίηση της υπ’αρ.92/2016 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά 

στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για 
μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες» 

 
Ο Πρόεδρος κ. Παγκάς Μιλτιάδης εισηγείται το θέμα που αφορά στην τροποποίηση της 

υπ’αρ.92/2016 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες και λαμβάνοντας υπόψη 
τον κανονισμό λειτουργίας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές και την υπ’αρ. 92/2016 
απόφαση της Δ.Κ. Ρόδου, οι τροποποιήσεις των θέσεων που προτείνονται είναι: 

 
. Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας – Πύργου Αγ. Πέτρου  
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• Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων – χειροτέχνες (θέσεις 1-2 πίσω από το πρώην 
κιόσκι της Κουρεμένου) 

• Οχτώ (8) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους 
• Είκοσι τρεις (23) θέσεις μικροπωλητών το τέλος της πλατείας.  
 Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
 2 Για ξηρούς καρπούς – καλαμπόκι 
 5 Για σφουγγάρια – όστρακα 
 12 Για είδη λαϊκής τέχνης 
 2 Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 1 στάσιμη Καντίνα αναψυκτικά – καφέ - νερό 
 1  πωλητής φρέσκων φρούτων συσκευασμένων (θέση 3 έμπροσθεν του πρώην κιοσκι 

της Κουρεμένου) 
 
• Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ  
 
α)  Δεκαπέντε (15) θέσεις μικροπωλητών εκτός πύλης  
Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
  6  Για είδη λαϊκής τέχνης 
  3  Για σφουγγάρια - όστρακα 
  3  Για ξηρούς καρπούς - καλαμπόκι 
  3  Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 
•  β) Οχτώ (8) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης)  
 
• Καταργείται η μία (1) θέση για προϊόντα για θυμίαμα (καρβουνάκια, λιβάνια, φυτίλια στην 

Πλατεία Ταξιάρχη στην αρχή της λαϊκής 
 
• Μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδρομο στις Κάτω Πέτρες – 

έναντι του ξενοδοχείου Ποσειδών) 
 
Η Κα Καράμπελα Φωτεινή εκφράζει τις αντιρρήσεις της για τις θέσεις που είναι χωροθετημένες 

στο παραλιακό μέτωπο και την πλατεία Σύμης. Αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Ν.3377/05 και τον 
Ν.4264/14 δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μικροπωλητές πλησίον αρχαιολογικών χώρων, αλλά 
ούτε και η Αρχαιολογική υπηρεσία έχει συναινέσει για τις χωροθετήσεις που είναι στα όρια των 
αρμοδιοτήτων της. Επίσης τόνισε ότι οι μικροπωλητές, ειδικά των συγκεκριμένων θέσεων, δεν 
αρκούνται στην πώληση αγαθών που προβλέπονται από την άδεια τους αλλά έχουν προσθέσει και άλλα 
δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με τα παρακείμενα καταστήματα. 

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

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για την τροποποίηση της υπ’αρ.92/2016 απόφασης της 

Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για 
μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες, ως προς τις παρακάτω θέσεις: 

 
Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας – Πύργου Αγ. Πέτρου  
 
• Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων – χειροτέχνες (θέσεις 1-2 πίσω από το πρώην 

κιόσκι της Κουρεμένου) 
• Οχτώ (8) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους 
• Είκοσι τρεις (23) θέσεις μικροπωλητών το τέλος της πλατείας.  
 Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
 2 Για ξηρούς καρπούς – καλαμπόκι 
 5 Για σφουγγάρια – όστρακα 
 12 Για είδη λαϊκής τέχνης 
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 2 Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 1 στάσιμη Καντίνα αναψυκτικά – καφέ - νερό 
 1  πωλητής φρέσκων φρούτων συσκευασμένων (θέση 3 έμπροσθεν του πρώην κιοσκι 

της Κουρεμένου) 
 
• Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ  
α)  Δεκαπέντε (15) θέσεις μικροπωλητών εκτός πύλης  
Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
  6  Για είδη λαϊκής τέχνης 
  3  Για σφουγγάρια - όστρακα 
  3  Για ξηρούς καρπούς - καλαμπόκι 
  3  Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 
•  β) Οχτώ (8) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης)  
 
• Καταργείται η μία (1) θέση για προϊόντα για θυμίαμα (καρβουνάκια, λιβάνια, φυτίλια στην 

Πλατεία Ταξιάρχη στην αρχή της λαϊκής 
 
• Μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδρομο στις Κάτω Πέτρες – 

έναντι του ξενοδοχείου Ποσειδών) 
 
Ως εκ τούτου το σύνολο των θέσεων των μικροπωλητών διαμορφώνεται ως εξής: 

• 1 θέση στη πλ. Ναύαρχου Ιωαννίδη στη ΒΑ γωνία του παρτεριού βόρεια του αγάλματος της 
Δόξας  

• 4 θέσεις στο Παραλιακό Μέτωπο: 
Α. 1 θέση για ξηρούς καρπούς-καλαμπόκι:  
-1 στο παρτέρι ΒΔ του τρούλου απέναντι από το Ακταίον. 
Β. 3 θέσεις για παγωτά-αναψυκτικά: 
-1 στο πλάτωμα, ανάμεσα στα βόρεια παρτέρια του αγάλματος του  Αλεξ. Διάκου και στα νότια 

παρτέρια του σιντριβανιού του Ευαγγελισμού απέναντι από τα Δικαστήρια 
-1 ανάμεσα στα βόρεια παρτέρια του αγάλματος του  Αλεξ. Διάκου και στα νότια παρτέρια, του 

Τρούλου απέναντι από τα όρια μεταξύ των κτηρίων Δικαστηρίων και  Ακταίον 
-1 ανάμεσα στα τελευταία προς βορρά παρτέρια απέναντι από την τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας – Πύργου Αγ. Πέτρου  
 
• Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων – χειροτέχνες (θέσεις 1-2 πίσω από το πρώην 

κιόσκι της Κουρεμένου) 
• Οχτώ (8) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους 
• Είκοσι τρεις (23) θέσεις μικροπωλητών το τέλος της πλατείας.  
 Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
 2 Για ξηρούς καρπούς – καλαμπόκι 
 5 Για σφουγγάρια – όστρακα 
 12 Για είδη λαϊκής τέχνης 
 2 Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 1 στάσιμη Καντίνα αναψυκτικά – καφέ - νερό 
 1  πωλητής φρέσκων φρούτων συσκευασμένων (θέση 3 έμπροσθεν του πρώην κιοσκι 

της Κουρεμένου) 
 
• Πλατεία Σύμης (Πύλη Ελευθερίας)  
Μια (1) θέση για παραδοσιακά προϊόντα (μέλι, ξηρούς καρπούς κτλ) 
Μια (1) θέση παραδοσιακό όχημα παγωτού 
 
• Πλατεία Μουσείου  
Τέσσερις (4) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους  
 
• Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι)  
Τέσσερις (4) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους  
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• Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ  
α)  15 θέσεις μικροπωλητών εκτός πύλης  
Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
  6  Για είδη λαϊκής τέχνης 
  3  Για σφουγγάρια - όστρακα 
  3  Για ξηρούς καρπούς - καλαμπόκι 
  3  Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
   
β) Οχτώ (8) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης) 
 
• Οδός Φιλελλήνων 
Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων  
 
• Μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδρομο στις Κάτω Πέτρες – 

έναντι του ξενοδοχείου Ποσειδών) 
 
Για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων είναι οι παρακάτω θέσεις:  
 

Α
/Α 

Τοποθεσία Θέσε
ις 

1
. 

Γωνία Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου (Λέσχη ΟΤΕ) 
2 

2
. 

Πλ. Μελίνας Μερκούρη στη θέση των φορτοταξί 
1 

3
. 

Οδός Βύρωνος στη συμβολή Κοδριγκτώνος (εκτός 
των ημερών της λαϊκής αγοράς) 

2 

4
. 

Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Κομνηνών) 
1 

5
. 

Έρνεστ Μπέβιν (προς τη πλευρά του Σταδίου 
Διαγόρα) 

1 

6
. 

Λαϊκά Θεμ. Σοφούλη 
1 

7
.  

Τσαλδάρη και Καμείρου 
1 

8
. 

Οδός Εθνικής Αντίστασης και Λευκωσίας 
1 

9
. 

Πλ. Γέροντα 
1 

1
0. 

Γωνία Λ. & Ν. Τηλιακού και Καναδά 
1 

1
1. 

Χατζηαγγέλου και Μητροπόλεως 
2 

1
2. 

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Δημητρίου (εκτός των ημέρών 
της λαϊκής) 

1 

1
3. 

Λεωφόρος Καλλιθέας στο γεφυράκι μπροστά από τα 
ψάρια της Λαϊκής 

1 

1
4. 

Λεωφόρος Καλλιθέας (Αθλητικό Κέντρο 
ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) 

1 

1
5. 

Πλ. Γεωργίου Γεννηματά (Πάρκο ΡΟΔΙΝΙ) 
1 

1
6. 

Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΕΙΑ 
1 

1
7. 

Αποστ. Παύλου και Β.Ι. Τσαβαρή 
1 

1
8. 

Πλ. Αγίων Αποστόλων 
1 
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Μειοψήφισε η Καράμπελα Φωτεινή ως προς τις θέσεις στο παραλιακό μέτωπο και της πλατείας 
Σύμης.    

 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Πόκκιας ο οποίος είπε τα εξής: 
Είναι μια εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια, είναι μια 

τυπική διαδικασία που περιλαμβάνει ουσιαστικά την χαρτογράφηση των χώρων όπου μπορούν να 
ασκηθούν διάφορες δραστηριότητες. Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες δημοπρατούνται ή 
ασκούνται. Είναι η πρώτη φάση και μετά από αυτήν εδώ την έγκριση του συνολικού τοπογραφικού 
σχεδιαγράμματος η Δνση Εμπορίου εγκρίνει, προκηρύσσει ή ανανεώνει κάποιες θέσεις μικροπωλητών η 
παραγωγών όπως περιγράφονται σε αυτή την εισήγηση.  

Το κάνουμε ίσως και εκ του περισσού διότι από τη στιγμή που υπάρχει η περσινή απόφαση, η 
προπέρσινη, γιατί ερχόμαστε κάθε χρόνο και το κάνουμε. Θα σας πω πιο είναι το σκεπτικό. Επειδή το 
θεσμικό πλαίσιο δεν είναι σταθερό και συνεπώς αλλάζει με αποφάσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, και επειδή ιδιαίτερα φέτος, και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα δηλ. μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει 
ολοκληρωθεί μια διαδικασία ενός Νόμου Πλαισίου για όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις, θα θέλαμε να 
έχουμε επικαιροποιημένη αυτή την απόφαση για να δούμε όταν θα ψηφιστεί ο Νόμος που σε προφορική 
συνεννόηση που είχα με τον Γεν. Γρ. Ανάπτυξης μου είπε ότι την Δευτέρα μπήκε στο Νομικό Συμβούλιο, 
άρα την επόμενη εβδομάδα θα πάει στην Επιτροπή Παραγωγής και Ανάπτυξης το νομοσχέδιο- πλαίσιο 
για όλες τις δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους, άρα μετά μέσα στον Ιούλιο θα πάει στη Βουλή, θα 
θέλαμε να έχουμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημ. Συμβούλιο στην πορεία, αυτή την 
απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της  Δ.Κ. Ρόδου, ούτως ώστε όταν ψηφιστεί ο νόμος να δούμε από 
κει και πέρα τι περιπτώσεις δεν έχουμε αντιμετωπίσει και ποιες προβλέπεται να αντιμετωπίσουμε, άρα 
κάνουμε μια επικαιροποίηση αυτής της απόφασης για να είμαστε έτοιμοι στο επόμενο βήμα. 
Επαναλαμβάνω αυτή η απόφαση της Δημ. Κοινότητας Ρόδου περιγράφει τι προτείνει η Δ.Κ. Ρόδου να 
ασκούνται, χρειάζεται αυτή η έγκριση, θεωρώ ότι έχουν περάσει τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών και 
για το ποιοι αδειοδοτούνται είναι θέμα που θα δούμε σε άλλη φάση.       

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

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, και τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 περί Άσκησης εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1) Θεωρεί  ότι το θέμα είναι επείγον λόγω της επικείμενης ψήφισης εντός του Ιουλίου του 
Νόμου- Πλαισίου που αφορά στο υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο  και εισηγείται στον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου την άμεση και εκτός Ημερήσιας Διάταξης εισαγωγή του προς συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, για λήψη σχετικής απόφασης. 

2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υπ’ αριθ. 84/2017 απόφασης του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου  για τροποποίηση της υπ’αρ.92/2016 απόφασης της Δ.Κ. 
Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για 
μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες  ως προς τις παρακάτω θέσεις. 

 
Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας – Πύργου Αγ. Πέτρου  
 
• Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων – χειροτέχνες (θέσεις 1-2 πίσω από το πρώην 

κιόσκι της Κουρεμένου) 
• Οχτώ (8) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους 
• Είκοσι τρεις (23) θέσεις μικροπωλητών το τέλος της πλατείας.  
 Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
 2 Για ξηρούς καρπούς – καλαμπόκι 
 5 Για σφουγγάρια – όστρακα 
 12 Για είδη λαϊκής τέχνης 
 2 Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 1 στάσιμη Καντίνα αναψυκτικά – καφέ - νερό 
 1  πωλητής φρέσκων φρούτων συσκευασμένων (θέση 3 έμπροσθεν του πρώην κιοσκι 

της Κουρεμένου) 
 
• Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ  
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α)  Δεκαπέντε (15) θέσεις μικροπωλητών εκτός πύλης  
Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
  6  Για είδη λαϊκής τέχνης 
  3  Για σφουγγάρια - όστρακα 
  3  Για ξηρούς καρπούς - καλαμπόκι 
  3  Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 
•  β) Οχτώ (8) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης)  
 
• Καταργείται η μία (1) θέση για προϊόντα για θυμίαμα (καρβουνάκια, λιβάνια, φυτίλια στην 

Πλατεία Ταξιάρχη στην αρχή της λαϊκής 
 
• Μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδρομο στις Κάτω Πέτρες – 

έναντι του ξενοδοχείου Ποσειδών) 
 
Ως εκ τούτου το σύνολο των θέσεων των μικροπωλητών διαμορφώνεται ως εξής: 

• 1 θέση στη πλ. Ναύαρχου Ιωαννίδη στη ΒΑ γωνία του παρτεριού βόρεια του αγάλματος της 
Δόξας  

• 4 θέσεις στο Παραλιακό Μέτωπο: 
Α. 1 θέση για ξηρούς καρπούς-καλαμπόκι:  
-1 στο παρτέρι ΒΔ του τρούλου απέναντι από το Ακταίον. 
Β. 3 θέσεις για παγωτά-αναψυκτικά: 
-1 στο πλάτωμα, ανάμεσα στα βόρεια παρτέρια του αγάλματος του  Αλεξ. Διάκου και στα νότια 

παρτέρια του σιντριβανιού του Ευαγγελισμού απέναντι από τα Δικαστήρια 
-1 ανάμεσα στα βόρεια παρτέρια του αγάλματος του  Αλεξ. Διάκου και στα νότια παρτέρια, του 

Τρούλου απέναντι από τα όρια μεταξύ των κτηρίων Δικαστηρίων και  Ακταίον 
-1 ανάμεσα στα τελευταία προς βορρά παρτέρια απέναντι από την τράπεζα της Ελλάδος 
 
Πλατεία Χρ. Πατριάρχου Αλεξάνδρειας – Πύργου Αγ. Πέτρου  
 
• Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς καλλιτεχνημάτων – χειροτέχνες (θέσεις 1-2 πίσω από το πρώην 

κιόσκι της Κουρεμένου) 
• Οχτώ (8) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους 
• Είκοσι τρεις (23) θέσεις μικροπωλητών το τέλος της πλατείας.  
 Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
 2 Για ξηρούς καρπούς – καλαμπόκι 
 5 Για σφουγγάρια – όστρακα 
 12 Για είδη λαϊκής τέχνης 
 2 Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
 1 στάσιμη Καντίνα αναψυκτικά – καφέ - νερό 
 1  πωλητής φρέσκων φρούτων συσκευασμένων (θέση 3 έμπροσθεν του πρώην κιοσκι 

της Κουρεμένου) 
 
• Πλατεία Σύμης (Πύλη Ελευθερίας)  
Μια (1) θέση για παραδοσιακά προϊόντα (μέλι, ξηρούς καρπούς κτλ) 
Μια (1) θέση παραδοσιακό όχημα παγωτού 
 
• Πλατεία Μουσείου  
Τέσσερις (4) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους  
 
• Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων (Μικρό Σιντριβάνι)  
Τέσσερις (4) θέσεις για καλλιτέχνες ζωγράφους  
 
• Πύλη Ντ΄ Αμπουάζ  
α)  15 θέσεις μικροπωλητών εκτός πύλης  
Αναλυτικά οι θέσεις είναι οι εξής: 
  6  Για είδη λαϊκής τέχνης 
  3  Για σφουγγάρια - όστρακα 
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  3  Για ξηρούς καρπούς - καλαμπόκι 
  3  Για τοπικά παραδοσιακά προϊόντα γης 
   
β) Οχτώ (8) θέσεις καλλιτεχνών ζωγράφων (εντός Πύλης) 
 
• Οδός Φιλελλήνων 
Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών χριστουγεννιάτικων δενδρυλλίων  
 
• Μία (1) θέση για στάσιμη καντίνα στην περιοχή Κρητικά (στον πεζόδρομο στις Κάτω Πέτρες – 

έναντι του ξενοδοχείου Ποσειδών) 
 
Για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων είναι οι παρακάτω θέσεις:  
 

Α
/Α 

Τοποθεσία Θέσε
ις 

1
. 

Γωνία Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου (Λέσχη ΟΤΕ) 
2 

2
. 

Πλ. Μελίνας Μερκούρη στη θέση των φορτοταξί 
1 

3
. 

Οδός Βύρωνος στη συμβολή Κοδριγκτώνος (εκτός 
των ημερών της λαϊκής αγοράς) 

2 

4
. 

Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου (από την οδό Κομνηνών) 
1 

5
. 

Έρνεστ Μπέβιν (προς τη πλευρά του Σταδίου 
Διαγόρα) 

1 

6
. 

Λαϊκά Θεμ. Σοφούλη 
1 

7
.  

Τσαλδάρη και Καμείρου 
1 

8
. 

Οδός Εθνικής Αντίστασης και Λευκωσίας 
1 

9
. 

Πλ. Γέροντα 
1 

1
0. 

Γωνία Λ. & Ν. Τηλιακού και Καναδά 
1 

1
1. 

Χατζηαγγέλου και Μητροπόλεως 
2 

1
2. 

Αθλητικό Κέντρο Αγ. Δημητρίου (εκτός των ημέρών 
της λαϊκής) 

1 

1
3. 

Λεωφόρος Καλλιθέας στο γεφυράκι μπροστά από τα 
ψάρια της Λαϊκής 

1 

1
4. 

Λεωφόρος Καλλιθέας (Αθλητικό Κέντρο 
ΚΑΡΑΚΟΝΕΡΟ) 

1 

1
5. 

Πλ. Γεωργίου Γεννηματά (Πάρκο ΡΟΔΙΝΙ) 
1 

1
6. 

Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΕΙΑ 
1 

1
7. 

Αποστ. Παύλου και Β.Ι. Τσαβαρή 
1 

1
8. 

Πλ. Αγίων Αποστόλων 
1 

 
 
Αρ. αποφ. 91 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 6Η1ΨΩ1Ρ-Δ5Ω 
 

Περίληψη 
 

Καθορισμός εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ 
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    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική και ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσας. 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ 16/46777 έγγραφο του Τμήματος 

Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών που έχει ως ακολούθως: 
 
Θέμα: Καθορισμός εξωτερικού χρώματος  των Ταξί Ρόδου κατ’ εφαρμογή του Ν.3852/2010 

Σχετικά έγγραφα: 

1. 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. 

2. Η 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,  σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το αίτημα Συνδέσμου Ιδιοκτητών 
Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου για διχρωμία του εξωτερικού μέρους των αυτοκινήτων ΤΑΞΙ σε 
σκούρο μπλε με λευκό ουρανό ενώ για τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη προβεί στην αλλαγή 
χρώματος σύμφωνα με την απόφαση της Περιφέρειας σε μονόχρωμο μπλε 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 ήταν η 
10η Απριλίου του 2017 

3. Το υπ΄αριθμό πρακτικό 243/16-2-2017 του Δ.Σ. του  Συνδέσμου 
Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ρόδου, όπου αναφέρεται ότι στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 6ης Φεβρουαρίου του 2017 (με μοναδικό θέμα το χρωματισμό των ΤΑΞΙ και 
συγκεκριμένα την επιλογή μεταξύ του δίχρωμου μπλε λευκού και του μονόχρωμου 
μπλε),ψήφισαν 112 υπέρ του μονόχρωμου μπλε, 42 υπέρ του δίχρωμου μπλε – λευκού 
και 2 λευκά.  

4. Η υπ’ αριθμό πρωτ. 2/22542/28-3-2017 εισερχόμενη έκθεση κατάθεσης 
δικογράφου του δικηγόρου Βασίλεου Κυρ. Καβουριού, περί ακύρωσης «Γενικής 
Συνέλευσης Επαγγελματικής Οργάνωσης» σύμφωνα με την οποία κατατέθηκε Αγωγή (45) 
μελών του Συνδέσμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατά της Γενικής Συνέλευσης 
(που διενεργήθηκε στις 06-02-2017), με το σκεπτικό ότι «….οι κάτοχοι μονόχρωμων ταξί 
έχουν επενδύσει στην επιλογή αυτή όχι για λόγους αισθητικής αλλά καθαρά 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…..».   

5. Την υπ΄αριθμό πρωτ. 16/23809/30-3-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσίων προς  την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (η οποία κοινοποιήθκε στις Δημοτικές 
Ενότητες για προώθηση στους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ώστε 
αν έχουν αντίρρηση να την καταθέσουν άμεσα, διαφορετικά η παρούσα εισήγηση 
θεωρείται σιωπηρή αποδοχή) περί «Τροποποίησης  της υπ΄αρθμού 169/02-04-2014 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου 

6. Η υπ’ αριθμό απόφαση 44/10-4-2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η «Αναβολή λήψη απόφασης περί καθορισμού 
εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου προκειμένεου 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 
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σταλει 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». 

7. Το υπ΄αριθμό πρατκικό 90 της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου ταξί 
Ρόδου που πραγματοποιήθηκε στις 20/4/2017 με μοναδικό θέμα τη συζήτηση και τη 
ψηφοφορία για τον εξωτερικό χρωματισμό των ταξί όπου συμμετείχαν 254 μέλη (από τα 
445 εγγεγραμένα μέλη) και μετά από μυστική ψηφοφορία (ψήφισαν 251 μέλη) και 
προέκυψαν τα κάτωθι:  

Υπέρ του μονόχρωμου 
μπλε 

1
41 

Υπέρ του δίχρωμου μπλε 
λευκού 

1
09 

Άκυρο 1 

 
8. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/29060/21-4-2017 έγγραφο της Δ/σνης Τεχνικών 

Υπηρεσίων με το οποίο διαβιβάστηκε το ανωτέρω πρακτικό στις Δημοτικές Ενότητες για 
προώθηση του στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για τις δικές 
τους απόψεις (εντός 60 ημερών). 

9. Η υπ΄αριθμό 318/26-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
σύμφωνα με  την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα «η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί 
αλλαγής εξωτερικού χρώματος των ΤΑΧΙ που δόθηκε με την υπ αριθμό απόφαση 169/2014 
του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2017 έτσι ώστε στο διάστημα αυτό 
να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Ρόδου, την 
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο» 

Με βάση τα ανωτέρω στην υπηρεσία μας διαβιβάστηκαν μέχρι και σήμερα οι κάτωθι 
γνωμοδοτήσεις: 

/α 
αριθ. Πρωτ.   

ΜΠ

ΛΕ ΜΕ 

ΑΣΠΡΟ 

ΟΥΡΑΝΟ 

ΜΟ

Ν/ΜΟ 

ΜΠΛΕ 

Είδος εγγράφου 

8/25013/4-

4-17 

ΜΑΣΣΑ

ΡΙ *   

 Έγγραφο υπογεγραμμένο από 

τους Προέδρους                     Σ. Καλούδη, 

Αν.Καραγιάννης, Αρ. Αργυρού 

  

ΜΑΛΩ

ΝΑ *   

ΑΡΧΑΓΓ

ΕΛΟΣ *   

3/25107/4-

4-17 

ΛΙΝΔΟ

Σ *   

 Έγγραφο υπογεγραμμένο από 

τον Πρόεδρο  

κ. Γ. Ελευθερίου 

6/29056/21-

4-17 

ΑΦΑΝΤ

ΟΥ   * 

Υπ΄αριθμό απόφαση  5/2017  Δ.Ε. 

Αφάντου 

4/30086/26-

4-17 

ΛΑΧΑΝ

ΙΑ   * 

Έγγραφο περί αποδοχή άποψης 

γενικής συνέλευσης, υπογεγραμμένο 

από τον Πρόεδρο Βασ. Μιχαήλ 

27/4/2017 ΡΟΔΟΣ * 

Υπ΄αριθμό απόφαση  103/27-4-

2017 Δ.Κ. Ρόδου 

2/5/2017 

ΑΡΧΙΠ

ΟΛΗ   * 

Υπ΄αριθμό πρακτικό  02/2-5-17 

Τοπικού Συμβουλίου 

8/33553/9-

5-17 

ΜΑΣΣΑ

ΡΙ   * 

Αποδοχή άποψης γενικής 

συνέλευσης, έγγραφο υπογεγραμμένο 

από τον πρόεδρο  Σ. Καλούδη 

10/37352/1

9-5-17 

ΚΑΛΑΒ

ΑΡΔΑ  * 

Υπ΄αριθμό απόφαση 4/2017 Τ.Κ. 

Καλαβαρδών περί αποδοχή απόφασης 

γενικής συνέλευσης συνδέσμου ΤΑΞΙ 

10/39642/2 ΑΠΟΛΛ  * Υπ΄αριθμό απόφαση  03/2017 
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Με δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για τη σχετική 

γνωμοδότηση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών επαναφέρει το θέμα ¨περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ¨, κατ 
εφαρμογή του  Ν.3852/2010» για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Προσπαθήσαμε ως όργανο να βρούμε την καλλίτερη 
λύση αφού είμαστε στα μέσα της σαιζόν και κατανοώ τη θέση και της Διοίκησης  του σωματείου των 
ΤΑΞΙ, όταν έχουνε συνολικά 445 μέλη. Είχανε μια απαρτία με 250 και βγήκε ένα αποτέλεσμα τέτοιο 
από τη γενική συνέλευση που η απόκλιση είναι πολύ μικρή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμμιά δέσμευση 
νομική όσον αφορά το ένα και μοναδικό χρώμα. Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να καθορίσουν το 
χρωματισμό. Αν είναι ένα χρώμα η δύο, δεν δεσμεύει την Επιτροπή. Η πρόταση μου είναι  επειδή 
ήμαστε εντός της σαιζόν και η πλειοψηφία είναι υπέρ του μπλέ με 141 ψήφους και η μειοψηφία με 109 
ψήφους λόγω της μικρής διαφοράς στη ψηφοφορία, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να πάνε να 
κάνουν κάποιο χρωματισμό, η εισήγηση μου είναι να πάμε με τα δύο χρώματα, δηλαδή το μπλε 
σκούρο και το μπλε με άσπρο το οποίο το ξέρουμε στη Ρόδο εδώ και πολλά χρόνια, και θεωρώ ότι την 
απόφαση αυτή θα επικυρώσει το Δημ. Συμβούλιο για να μη μπείτε σε μια διαδικασία και να χάσετε 
μεροκάματα για να πάτε να τα βάψετε η και το κόστος της βαφής, και έτσι να πάμε με την εισήγηση 
των δύο χρωμάτων του μπλε και του μπλε άσπρου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών που θέλουν 
μονοχρωμία των ΤΑΞΙ):  Η θέση σας είναι πολύ σωστή. Παρ’ όλο που υπάρχει κάποια διάσταση στις 
απόψεις αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιοι υποστούν κάτι σε βάρος κάποιων άλλων. Η θέση την 
οποία καταθέσετε εν όψει υπάρχει σαιζόν εν εξελίξει και οι καιροί δεν είναι εύκολη, θα πρέπει να 
παραμείνουν και οι δύο χρωματισμοί, που δεν δημιουργεί σύγχυση ούτε στους πελάτες ούτε στους 
ίδιους τους επαγγελματίες.  

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών που αντιτίθενται στην 
μονοχρωμία των ΤΑΞΙ): Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 244/87 που ορίζει το χρωματισμό 
των ΤΑΞΙ αναφέρεται ρητά και λέει ότι τα αυτοκίνητα ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ της ίδιας έδρας έχουν 
υποχρεωτικά τον ίδιο εξωτερικό χρωματισμό. Άρα αυτό που λέμε για διχρωμίες είναι παράβαση του 
νόμου. Ο ίδιος προβληματισμός ήρθε στην ΕΠΖ το 2014 όπου υπήρχε μια απόφαση που έλεγε όλα τα 
ΤΑΞΙ να είναι μπλέ και άσπρα, σύμφωνα με το νόμο που καθώρισε το χρώμα και δόθηκε τρία χρόνια 
περιθώριο για να γίνει το χρώμα μπλέ άσπρο. Όταν φτάσαμε στη λήξη της προθεσμίας, για λόγους που 
δεν ξέρω ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούν ξανάγινε συνεδρίαση και έχουμε ανάποδο αποτέλεσμα. 
Δηλαδή υπάρχει μια παλινδρόμηση των αποφάσεων. Γιατί όχι μπλέ η και τα δύο; Μου λένε ότι αυτοί 
που έχουν τα μπλέ αυτοκίνητα τα πλασάρουν σαν λιμουζίνες και έτσι δημιουργείται αθέμιτος 
ανταγωνισμός.    

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών που θέλουν 
μονοχρωμία των ΤΑΞΙ): Εάν ο αγαπητός συνάδελφος επιμένει στο παραθέτει νόμους οι οποίοι έχουν 
ανακληθεί, έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα και εμμένει σε παλαιολιθικές αποφάσεις τότε θα 
αναγκαστώ να επιχειρηματολογήσω διαφορετικά και να ζητήσω την εφαρμογή της απόφασης της 
Γενικής συνέλευσης. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΚΚΙΑΣ (Αναπλ/κο Μέλος)  Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε με αυτή 
την ευρύτητα και επειδή αυτή είναι μια απόφαση από την οποία εξαρτάται ένας ολόκληρος κλάδος και 
δεν είναι μόνο αυτό, αφού τα ΤΑΞΙ είναι η εικόνα του τουρισμού μας. Θεωρώ ότι η πρόταση του 
Προέδρου είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι ήμαστε ένας λαός που 
συνεχώς βρίσκουμε τρόπους να διαφοροποιούμαστε. Όταν λέμε ότι ο χρωματισμός είναι π.χ. μπλέ- 
άσπρος, είναι συγκεκριμένος ο χρωματισμός μπλέ άσπρος, και όχι μπλέ στις τριάντα αποχρώσεις του 
μπλε,  και όταν   λέμε μπλε- άσπρο υπάρχει ένα  μπλε άσπρο συγκεκριμένο, το οποίο αυτό είναι, και 

6-5-17 ΩΝΑ Τ.Κ. Απολλώνων αποφασίζει να 

αποφασισει ο σύνδεσμος ιδιοκτητών 

ταξί 
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όταν λέμε μπλε πρέπει να είναι αυτό, συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι ανοικτό μπλε, να είναι σκούρο 
μπλε, ή να είναι προς το μαύρο για να περνάει σαν λίμο. Γιατί ο κ. Καβουριού όταν έθεσε αυτή την 
παράμετρο έχει εν μέρει δίκιο. Επειδή είναι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, κάποιοι εμφανίζονται  να 
έχουν ενός άλλου είδους ΤΑΞΙ καλύτερο, και εν πάση περιπτώσει VIP.  Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αυτή 
την απόφαση, όμως θα πρέπει να υπάρχει γραμμένο στην απόφαση ότι ο χρωματισμός θα είναι 
συγκεκριμένος και αυτός ο χρωματισμός θα πρέπει περάσει σαν απόφαση στα συλλογικά όργανα των 
ΤΑΞΙ. Δηλαδή συγκεκριμένους κωδικούς χρωμάτων. 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΡΗ –ΥΨΗΛΑΝΤΗ (Μέλος): Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι η απόφαση πάρθηκε 
το 2014 για την ομοχρωμία να έχουν δηλαδή όλα τα ΤΑΞΙ το μπλε σκούρο με άσπρο ουρανό, και αυτό 
νομίζω ότι είναι και το πιο λογικό, γιατί σε όλες τις πόλεις υπάρχει ένα είδος ΤΑΞΙ και όχι δύο, δεν 
μπορώ να καταλάβω μετά από τρία χρόνια, και στην εκπνοή του χρόνου, ενώ κάποιοι συμμορφώθηκαν 
και κάποιοι όχι, αποφάσισαν τώρα που λήγει η προθεσμία η τελική που είχε πάρει το τότε Δημοτικό 
Συμβούλιο, να έρθουν και να κάνουν νέα γενική συνέλευση και να πάρουν μια καινούργια απόφαση. 
Εγώ αν πάω σαν τουρίστας σε μια πόλη και δω δύο διαφορετικά χρώματα ΤΑΞΙ, όπως έγινε όταν πήγα 
στο Πεκίνο που ήταν τρία (3) τα χρώματα ΤΑΞΙ μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτή η 
τριχρωμία. Μου εξήγησαν και μου είπαν ότι αυτά τα  ΤΑΞΙ δεν θα τα πάρετε γιατί κάνουνε βόλτες και 
παίρνουνε τα χρήματα των πελατών. Το άλλο χρώμα κάνει άλλο πράγμα και το τρίο άλλο. Ουσιαστικά 
σου καθορίζει το χρώμα το τι ΤΑΞΙ θα προτιμήσεις. Δεν θέλω λοιπόν να πάω σε μια πόλη σαν 
τουρίστας και να βλέπω ένα ΤΑΞΙ μπλε και ένα ΤΑΞΙ μπλε άσπρο και να αναρωτιέμαι γιατί υπάρχουν 
δύο διαφορετικού χρώματος ΤΑΞΙ το τι εξυπηρετεί το μέν και το τι εξυπηρετεί το δε. Οπότε εγώ 
συμφωνώ με την αρχική απόφαση που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι τα ΤΑΞΙ πρέπει να έχουν 
ένα χρωματισμό  και συμφωνώ με τον χρωματισμό μπλε σκούρο με τον άσπρο ουρανό. Άρα δεν 
ψηφίζω την πρόταση του Προέδρου για δύο διαφορετικούς χρωματισμούς.       

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος ιδιοκτητών που θέλουν 
μονοχρωμία των ΤΑΞΙ): Το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι όπως έρχεται νομοθετικά, ουσιαστικά 
υπεισέρχεται στην απόφαση του συνδικαλιστικού οργάνου που εκπροσωπεί το συγκεκριμένο κλάδο. Οι 
συνθήκες που υπάρχουν ανά πάσα στιγμή και όπως διαμορφώνονται δεν είναι πάγιες, Δηλαδή το 
τουριστικό προϊόν που είχαμε με το Φαληράκι έχει τελειώσει. Έρχεται άλλο τουριστικό προϊόν. Όταν 
υπάρχει προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς και σε αυτό που ζητάνε οι ξένοι, έρχεται και μια 
προσαρμογή και των παραγόντων που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Ένας από τους κλάδους που 
εξυπηρετούν τον τουρισμό είναι τα ΤΑΞΙ. Όπως επίσης κάποια στιγμή τα ΤΑΞΙ της Ρόδου ήταν σε μια 
πάρα πολύ κακή κατάσταση, και αυτή την στιγμή υπάρχει μια αναβάθμιση όλου του στόλου σε 
600άρες 500άρες που είναι προς όφελος του νησιού. Διότι πάτε στην Αθήνα και βλέπετε σε τι μπαίνετε 
και έρχεστε στη Ρόδο μετά και βλέπετε την τεράστια διαφορά. Δεν μπορείτε να λέτε γιατί το 2014 
έγινε έτσι. Μα τώρα έχουμε 2017 και το 20121 θα απαιτηθεί να έχουμε κάτι άλλο. Αυτό βέβαια αφορά 
όλους τους κλάδους και όχι μόνο των ΤΑΞΙ. Επομένως τα συνδικαλιστικά όργανα που προσαρμόζονται 
στις συνθήκες δεν πρέπει να κατακρίνονται, ίσα- ίσα θα πρέπει να επικροτούνται για τη προσπάθεια 
που κάνουνε να έχει αυτό που κάνουνε αντίκρισμα στις απαιτήσεις που θέλουμε να έχουμε και για τον 
τουρισμό που θέλουμε να έχουμε. Όταν υπάρχουν τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα δεν θα πρέπει να 
αφήσουμε τα ΤΑΞΙ να είναι δύο αστέρων αλλά να γίνουν και αυτά πεντάστερα. 

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

άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και του άρθρου 94 του ιδίου νόμου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία   

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ ως εξής: 
Α)  Διχρωμία με χρώμα μπλε στα πλάγια με άσπρο ουρανό  
Β)  Μονοχρωμία του εξωτερικού χώρου με χρώμα μπλε. 
Γ) Οι κωδικοί του μπλε χρώματος θα είναι οι εξής: 
    Για την ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Κωδικοί: RAL 359-904-850-366 
    Για την VW Κωδικοί:   LSE B5N  
    Για την ΠΕΖΩ Κωδικοί: ΚΜΡ FDE 
    Για την TOYOTA Κωδικοί: 8 ΚΡ8  8Ε3  
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Μειοψηφούν 1) η κ. Σταματία Σαρρή Υψηλάντη και 2) ο κ, Μιχάλης Χριστοδούλου που 
πρότειναν την ομοχρωμία με μπλε στα πλάγια με άσπρο ουρανό.   

 
Αρ. αποφ. 92 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 78ΝΧΩ1Ρ-ΘΨΩ 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 7α /2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ιαλυσού με θέμα: 
Εξέταση ενστάσεων ως προς την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού των ΟΤ 89 και 90.  

 
                       
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης   αποχώρησαν από τη 

συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 7

α 
/2017 απόφαση του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού που έχει ως ακολούθως: 
 

Αριθμός Απόφασης   7-Α/2017 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού κ. Μπότσαρη Ερμιόνη, θέτει υπόψη των μελών του 
Σώματος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με την εισήγηση της ιδίας η οποία 
αναφέρει τα εξής: 

   Το υπ’ αριθμ. . (185/2017/22-2-2017Δ.Π.Σ) (11/16510/6-03-2017 Δ.Κ. Ιαλυσού)έγγραφο της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού με θέμα την   Εξέταση ενστάσεων ως προς την τροποποίηση σχεδίου Πόλεως 
Ιαλυσού των Ο.Τ 89 και Ο.Τ 90 

Το Σώμα αφού εξέτασε το θέμα, απέρριψε ομόφωνα τις ενστάσεις ως προς την τροποποίηση σχεδίου 
Πόλεως Ιαλυσού των Ο.Τ 89 και Ο.Τ 90 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.  

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος, η Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
Το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 83 του Ν.3852/2010. 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Απορρίπτει  ομόφωνα τις ενστάσεις για την τροποποίηση ενστάσεις ως προς την τροποποίηση σχεδίου 
Πόλεως Ιαλυσού των Ο.Τ 89 και Ο.Τ 90 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την ΑΠ 185/22-2-2017 εισήγηση της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως εξής: 
Θέμα: Εξέταση των ενστάσεων ως προς την τροποποίηση σχεδίου πόλεως   Ιαλυσού των Ο.Τ. 

89 και Ο.Τ. 90. 
Σχετ.:1)Η υπ’αρ. πρωτ. 185/2-2-17 αίτηση-ένσταση των κ. Κούκουλα Αλεξ. και Κούκουλα Ευαγγ.   
   
Έχοντας υπόψη : 
 
1. Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου  922/25-11-16 με θέμα : 
  «Έγκριση της αρ. 199/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ου αφορά σε  

«Έγκριση της αρ. 48/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού περί ορθής  

επανάληψης της υπ’ αριθ. 8/2016 απόφασης περί τροποποιήσεως του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού  μεταξύ των 

Ο.Τ. 89 και Ο.Τ. 90» 
2. Την υπ’ αριθμό 2638/29-12-16 ανακοίνωση στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο όπως προβλέπεται 

από την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 
3. Τις ατομικές ειδοποιήσεις τι οποίες έλαβαν όλοι οι όμοροι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με την 

κτηματολογική έρευνα του κ. Σταγκα Εμμ. (αρ.πρωτ. 2638/23-12-16 Δ.Π.Σχ.) , όπως προβλέπεται από την 
κείμενη πολεοδομική νομοθεσία  για τις σημειακές τροποποιήσεις.  

4.Την υπ’ αριθμό πρωτ. 185/2-2-17 ένσταση των όμορων ιδιοκτητών, της Κτηματολογικής Μερίδας 
279 ΑΔ γαιών Τριαντών. 

 
       Σας ενημερώνουμε ως προς τους λόγους  της ένστασης και σε απάντηση αυτών τα εξής 

στοιχεία: 
 
α) Το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αναγράφονται οι κτηματολογικές μερίδες εντός των Ο.Τ. 89 

και Ο.Τ. 90 υπάρχει στο φάκελο της μελέτης, αφού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτής και είναι συνημμένο 
στο παρόν, προς ενημέρωση. Εκ παραδρομής δεν αποστάλθηκε με την σχετική ανακοίνωση.  
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β) Η χρήση η οποία αναγράφεται εντός του Ο.Τ. 89 όπου πραγματοποιείται η προτεινόμενη 
τροποποίηση είναι «χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων», η οποία εμπίπτει στις κοινωφελείς χρήσεις, οι οποίες 
εν γένει χωροθετούνται για να καλύψουν ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και είναι αναγκαίες σε κάθε 
πολεοδομική ενότητα της πόλης. Ο προτεινόμενος αξιοποιήσιμος χώρος μπορεί να λάβει τις ελάχιστες 
διαστάσεις  
45μ. Χ 90μ. επεκτεινόμενος και στην εκτός σχεδίου περιοχή και είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για 
επαγγελματικό αγωνιστικό χώρο.  

 
γ) Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων με τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού τμήματος άθλησης 

πραγματοποιείται  για να αναβαθμίσει τον υφιστάμενο χώρο της αλάνας όπου αθλούνται τα παιδιά του 
σχολείου και της ευρύτερης γειτονιάς. Η τοποθέτηση τάπητα αποσκοπεί να προστατεύει τα παιδιά που 
αθλούνται στον συγκεκριμένο χώρο και δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μετατραπεί σε γήπεδο 
ποδόσφαιρου που θα φιλοξένει υπερτοπικούς αγώνες. Με την συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αλλάζει ο 
τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιείται το γήπεδο από τα παιδιά του σχολείου και τους περιοίκους και 
συνεπώς δεν πρόκειται να δημιουργήσει επιπλέον κυκλοφοριακή επιβάρυνση. Έξαλλου επισημαίνουμε ότι για 
τη διεξαγωγή αγώνων υπάρχει το Δημοτικό Οικονομίδειο Γήπεδο Ιαλυσού. 

δ) Στην ευρύτερη πολεοδομική νομοθεσία αλλά και ειδικότερα στον Ν. 3852/2010  στο άρθρο 186, παρ. 
ΣΤ.39, προβλέπεται η δυνατότητα σημειακών εντοπισμένων τροποποιήσεων, στις αρμοδιότητες των 
Περιφερειών. 

ε) Στον Τομέα Δ του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού (ΦΕΚ 655/Δ/4-9-95) χωροθετείται αμιγής κατοικία, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ/τος της 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-87), όπου είναι επιτρεπτή η χρήση 
αθλητικών εγκαταστάσεων.  Έξαλλου οι κοινωφελείς χρήσεις όπως είναι οι αθλητικές χρήσεις, χωροθετούνται 
εντός των οικιστικών περιοχών, για να βελτιώσουν και όχι να υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κάτοικων. 
Η συγκεκριμένη πρόταση έχει λάβει υπόψη τα πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου 
σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Εγκυκλίου ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88, μεταξύ των οποίων 
είναι να μην απομειώνονται ή καταργούνται οι κοινόχρηστοι χώροι μετά την προτεινόμενη τροποποίηση. 
Επίσης, η μελέτη τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πηγάζει από την κοινή ανάγκη και κοινωνική 
ωφέλεια σε συνδυασμό με τη βελτίωση των πολεοδομικών συνθηκών της πόλης και το σεβασμό στο 
περιβάλλον. 

στ) Κατόπιν αιτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, η μελέτη της πρότασης τροποποίησης 
συντάχθηκε από τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, η οποία είναι 
η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για να αναλάβει τη διαδικασία της τροποποίησης. Επισημαίνουμε ότι για τη 
συγκεκριμένη μελέτη ακολουθήθηκε η διαδικασία τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Ρόδου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΠΔ/τος της 14-7-99 (ΦΕΚ 580/Δ/27-7-99) άρθρο 154  «Διαδικασία έγκρισης ή αναθεώρησης- 
τροποποίησης σχεδίου πόλης», όπου δεν αναφέρεται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

 
 Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη πολεοδομική νομοθεσία, εξετάσαμε την ένσταση που κατατέθηκε 

για την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού ως προς τη δημοτική οδό που βρίσκεται μεταξύ των 
Ο.Τ. 89 και Ο.Τ. 90 και εισηγούμαστε τα παραπάνω στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού.  

   
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος των ενισταμένων κ Πάππου η οποία είπε τα 

εξής: 
Ζητάμε την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων για όλους τους λόγους που αναφέρονται σε 

αυτήν και συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η Ποιότητα Ζωής δεν αναβαθμίζεται αλλά υποβαθμίζεται, διότι 
αύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο με τη διαμόρφωση ενός γηπέδου σε μια αμιγώς οικιστική περιοχή 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγώνες ποδοσφαιρικούς επίσημους τοπικούς η υπερτοπικούς όπως 
αναφέρουν τα έγγραφα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιφέρει τεράστια προβλήματα στην περιοχή, στην 
οποία δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, δεν υπάρχουν διαβάσεις, δεν έχει διαμορφωθεί καθόλου ο 
περιβάλλων χώρος, και δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη γι αυτό. 

 
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (Προϊστάμενη Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού). Εκεί υπάρχει μια 

αλάνα η οποία χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια. 
Χρησιμοποιείται από τα σχολεία και τα παιδιά της γειτονιάς. Δεν είναι κάποιος επαγγελματικός χώρος, το 
αναφέρουμε άλλωστε  και στην εισήγηση της Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη τροποποίηση  ξεκίνησε με αίτημα 
της Δ.Κ. Ιαλυσού, επειδή υπάρχει μια χρηματοδότηση για να αναβαθμιστεί εκείνη η αλάνα, να μπει κάποιος 
τάπητας ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλής και πιο περιποιημένος για αυτούς που το χρησιμοποιούν δεν θα 
χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά. Εξ’ άλλου ένας χώρος αθλητικός σε μια περιοχή αναβαθμίζει και δεν 
υποβαθμίζει την ζωή των περιοίκων.   

 
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  

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7
α
 /2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη των ενστάσεων ως προς την τροποποίηση των Ο.Τ. 89 και 90  του 
σχεδίου πόλεως Ιαλυσού σύμφωνα με το σκεπτικό και τα επιχειρήματα της εισήγησης της Δνσης 
πολεοδομικού Σχεδιασμού.   

   
 
Αρ. αποφ. 93 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: Ω6ΦΤΩ1Ρ-ΤΗΥ   
 

Περίληψη 
 

Μη ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. 
Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης.  

 
  Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική και ο κ. Γιαννακάκης αποχώρησαν από τη 

συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το ΑΠ7/37999/7-6-2017έγγραφο της Δημ. 

Κοινότητας Καλλιθέας που έχει ως κατωτέρω: 
 
Θέμα :      Αναφορά - καταγγελία  των Νικόλαου Μπόνη, Ευγενείας Λάππα, Γεωργίας 

Μαριά   
 Σχετικό : 1) Η   με αριθμό 7/37999-23-5-17  έγγραφη 

καταγγελία -αναφορά 

                Σχετικά με το θέμα και μετά από  καταγγελία   που αφορά το εστιατόριο Αρτέμιδα 

που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ψίνθου Αρχίπολης σας γνωρίζω τα εξής : 

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

• Η οδός Ψίνθου Αρχίπολης είναι χαρακτηρισμένη ως επαρχικό δύκτιο με το  Β.Δ. της 6-2-56 
(ΦΕΚ 47 Α/8-2-56) «Περί Καθορισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους κατά τις 
διατάξεις του Νόμου 3155/55» 

• Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν ΔΤΕ 4723 από 1/9/15   έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν διαθέτει εγκεκριμένη 
κυκλοφοριακή σύνδεση. 

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

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

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

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

χρήση αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α. Κατηγορία Β. Για 
εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις 
εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο 
περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια. 
2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά 
συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές 
ανάλογες εγκαταστάσεις. 
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Το θέμα συζητήθηκε στην Ε.Π.Ζ. και ελήφθει η με αριθμό 149/07-09-2016 απόφαση σύμφωνα 
με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος της κ. Μαρίας Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης για 
τους λόγους που αναφέρει ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γιαννακός στο σκεπτικό μέρος της ανωτέρω 
απόφασης 

 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η καταγγελία των  Νικόλαου Μπόνη, Ευγενείας Λάππα, 

Γεωργίας Μαριά  που έχει ως εξής με την οποία ζητείται η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του  καταστήματος για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν. 

Κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται οι καταγγέλλοντες είναι η καταπάτηση απαλλοτριωμένης 
περιοχής διαμορφώνοντας την σε ιδιωτικό πάρκινγκ και ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει κόμβο εισόδου- 
εξόδου από το κατάστημα. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Από τους καταγγέλλοντες παρίσταται κανεί; 

Απ’ ότι βλέπω όχι. Θα σας πω δύό πράγματα για να λήξει αυτή η ιστορία γιατί αρκετά μας έχει 
ταλαιπωρήσει, αφορά μια αδειοδότηση που έγινε πριν από 24 χρόνια, ο νόμος είναι ξεκάθαρος, 
ανακαλούνται άδειες μέσα στην  πενταετία, μετά την  παρέλευση της πενταετίας δεν ανακαλούνται 
άδειες εκτός αν υπάρχουν λόγοι που έχουν σχέση με αποφάσεις του ΣτΕ η συναφών δικαστηρίων ή 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Η άδεια έχει εκδοθεί πριν από 24 χρόνια, ανακαλούνται οι άδειες στις 
οποίες ο διοικούμενος είχε συμμετοχή στην έκδοση της αδείας, δηλαδή με απατηλό τρόπο εξαπάτησε 
τα όργανα και συναίνεσαν τα όργανα να εκδώσουν άδεια. Εν προκειμένω, να αναβάλουμε ένα θέμα 
απλά και μόνο επειδή απουσιάζει ο δικηγόρος εφ΄όσον είναι η ίδια εδώ, για μένα δεν υπάρχει λόγος. Η 
άδεια αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί, παρήλθαν 24 χρόνια.  Και να σας πω κάτι πολύ απλό; Θα είχαμε 
λόγο να ανακαλέσουμε την άδεια εάν υπήρχαν έγγραφα ότι έτσι όπως είναι στημένο σήμερα το 
κατάστημα υπάρχουν προβλήματα είτε από ατυχήματα, είτε από οτιδήποτε άλλο. Στην καταγγελία η 
οποία έχει εμφανιστεί εδώ δεν μνημονεύεται κάτι τέτοιο. Συνεπώς και ακόμα αυτός ο λόγος εκλείπει. Η 
πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας είναι όχι να αναβληθεί, αλλά να μην ανακληθεί.  

 
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  
 

Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Μαρίας 
Καρανικόλα στην επαρχιακή οδό Ψίνθου- Αρχίπολης για τους λόγους που αναφέρει ο Νομικός 
Σύμβουλος κ. Γιαννακός στο σκεπτικό μέρος της παρούσης. 

 

  Αρ. αποφ. 94 /21-06-2017                                           ΑΔΑ: 62ΤΣΩ1Ρ-1ΦΒ 
 

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου. 

 
                        
    Η κ. Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη Βασιλική και ο κ. Γιαννακάκης Ιωάννης  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 
παρούσας. 

 
Πρίν την συζήτηση του θέματος πήρε το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Κούρτης που 

είπε τα εξής: 
Θέλω να ενημερώσω ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία είμαι μέτοχος και θα παρακαλούσα να μου 

επιτρέψετε να αποχωρήσω από την αίθουσα γιατί τίθεται θέμα δεοντολογίας για μένα και ηθικής τάξης. 
 
Ο κ. Κούρτης στο σημείο αυτό αποχώρησε από την αίθουσα και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής  
Α) το ΑΠ 4/44568/13-6-2017 έγγραφο της Δημ. Κοινότητας Ασκληπιείου με το οποίο διαβιβάζει 

στην Επιτροπή την ΑΠ 15/2017 Έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμού προστίμου 
που αφορά σε οικοδομή επί του 5ου χιλιομέτρου της επαρχιακής οδού Λάρδου- Κατταβιάς στην οποία 
στεγάζεται η επιχείρηση της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ».  

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη αυτοψία του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δνσης 
Υπηρεσίας Δόμησης διαπιστώθηκαν: 

1) Αυθαίρετη προσθήκη κτισμάτων καθ’  ύψος και κατ’ έκταση συνολικής επιφανείας 308,43 τ.μ. 
2) Αυθαίρετη προσθήκη δύο (2) εξωτερικών μεταλλικών κλιμακοστασίων.  
 
Β) το υπ’ αριθ. 2331/2-6-2017 έγγραφο της Δνσης Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με το οποίο 

υπάρχει επέκταση του καταστήματος σε χώρο αυθαίρετο, που σύμφωνα με την παράγραφο 6 του εν 
λόγω εγγράφου συνιστά τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και απαιτείται νέα άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας. 

 
ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας: Θέτουμε θέμα 

αναβολής διότι νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορείτε να λάβετε απόφαση διότι 
στηρίζεται σε μια έκθεση αυτοψίας την 15/2017 εναντίον της οποίας έχει ασκηθεί ένσταση στο 
ΣΥΠΟΘΑ και αυτό αποδεικνύεται και από τις βεβαιώσεις της Πολεοδομίας αλλά και από το αντίγραφο 
της ένστασης και επειδή έχει εκδοθεί η νέα άδεια ίδρυσης το 2014 και όλα τα δικαιολογητικά ήταν 
πλήρη. Μέσα σε αυτά ήταν και οι βεβαιώσεις του μηχανικού και τα σχεδιαγράμματα και στην έκταση, 
στους χώρους και στην επιφάνεια της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονταν  η έκταση στην οποία 
αναφέρεται η έκθεση αυτοψίας. Σε αυτήν εδώ την άδεια δημιουργείται ένα θέμα, ενώ έχουν υποβληθεί 
όλες οι δηλώσεις, γίνεται μνεία και αναφέρεται στον φάκελο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, 
πλην όμως έχει δημιουργηθεί ένα θέμα σε ότι αφορά το αν αυτή η δήλωση έγινε νόμιμα. Είναι σοβαρό 
το θέμα διότι πρέπει να κριθεί η ένσταση η οποία θα λύσει το θέμα. Εάν δεν κριθεί από το ΣΥΠΟΘΑ και 
πάρετε απόφαση τώρα θα δημιουργήσετε άδικο. 

   
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος καταγγελλόντων): Εδώ δεν 

έχουμε καν άδεια. Διότι η άδεια η οποία έχει κατατεθεί έχει κατατεθεί επί ουσιαστικά απάτης του 
εκδόσαντος οργάνου η οποία ήτανε, ότι φέρανε νομιμοποίηση χώρων κοινοχρήστων σε εμπορικό κέντρο 
κατάληψης 308 τ.μ. δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί παράνομα ένα ολόκληρο 
σουπερ μάρκετ 308 τ.μ. Αυτό έχει κριθεί από το ΣΥΠΟΘΑ, έκαναν πράγματι ένσταση, εκδόθηκε 
απόφαση από το ΣΥΠΟΘΑ, το οποίο απέρριψε και είπε ότι δεν μπορείτε να νομιμοποιήσετε πλέον με το 
νόμο περί νομιμοποιήσεων, κάνανε προσφυγή κατά της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ, ζητήσανε αναστολή και 
απερρίφθη. Αντιλαμβάνεστε πλέον την θέση της Επιτροπής, ότι έχει να κρίνει πλέον με δημόσιο 
συμφέρον. Τριακόσια οκτώ (308) τετραγωνικά χωρίς υγειονομικούς όρους διότι έρχεται το χαρτί του 
υγειονομείου που ανακαλεί την έγκριση της και ζητά την έκδοση νέας άδειας η να συμμορφωθεί. 
Έχουμε το θέμα της πυροπροστασίας. Η πυροπροστασία που έχει κατατεθεί δεν αφορά τα 308 τ.μ. Εάν 
γίνει το οποιοδήποτε ατύχημα εκεί καταλαβαίνετε τα συνέπειες. Η παράνομη και αυθαίρετη 
συμπεριφορά η οποία υπάρχει σε ένα εμπορικό κέντρο στο οποίο μπήκανε και αγοράσανε μερικές 
ιδιοκτησίες και το έχουν καταλάβει. Δηλαδή έχουνε κλείσει κοινόχρηστους χώρους, δεν έχει χώρους που 
έχουν προβλεφθεί οι οποίοι είναι για να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχει δημιουργηθεί 
ολόκληρη να το πω έτσι κατάσταση, την οποία έχει βεβαιώσει η Πολεοδομία, και το υγειονομείο. Έχουν 
απορρίψει τις ενστάσεις τους και έρχονται τώρα σε σας να τους δώσετε συγχωροχάρτι για να 
μπορέσουν να λειτουργήσουν. Το μόνο που έχω να πω ως πληρεξούσιος δικηγόρος και το λέω με πάσα 
ειλικρίνεια, εάν συμβεί το οτιδήποτε πέραν του ότι έχετε  δέσμια αρμοδιότητα και δεν έχετε περιθώριο 
παρά να αφαιρέσετε την άδεια λειτουργίας διότι έτσι επιβάλλει ο νόμος, δεν το λέω εγώ, όταν έχετε 
τόσα χαρτιά και θέματα δημοσίου συμφέροντος είναι πλέον υποχρεωτική η απόφαση αφαίρεσης και ας 
πάει στο Διοικητικό να την ανατρέψει. 

 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος καταγγελλόντων): Το κατάστημα 

λειτουργούσε παρανόμως, εστάλη εξώδικο το 2014, μόλις απεατάλη το εξώδικο έγινε γνωστοποίηση 
νέας άδειας λειτουργίας δήθεν και η παράνομη υπαγωγή στο νόμο 4178. Η παράνομη υπαγωγή κρίθηκε 
μα απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ τον περασμένο Ιούλιο, ώφειλε η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης να εκδόσει άμεσα 
τα πρωτόκολλα των αυθαιρέτων χώρων που κρίθηκαν με την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, επειδή 
κωλυσιεργούσε έχει υποβληθεί μήνυση για παράβαση καθήκοντος. Εκδόθηκε καινούργιο πρωτόκολλο 
αυθαιρέτου και βάση αυτού η Δνση Υγείας έκανε αυτοψία και χαρακτήρισε παράνομους χώρους 300 τ.μ. 
Εκεί έρχεται το έγγραφο σε σας, η Επιτροπή σας είναι δέσμια να αποφασίσει την ανάκληση της αδείας 
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την παραπομπή του αγορανομικώς υπευθύνου στη Δικαιοσύνη, όπως και των μηχανικών που 
συνετέλεσαν στην παράνομη υπαγωγή στο νόμο 4178. Αυτές είναι οι αρμοδιότητες σας και αυτές είναι 
οι υποχρεώσεις σας, βάσει των εγγράφων που έχουμε προσκομίσει. Τέλος πράγματι κάνανε καινούργια 
προσφυγή στο καινούργιο πρωτόκολλο, πλην όμως δεν έχουν συμπεριλάβει όλους τους αυθαίρετους 
χώρους με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να υφίστανται, είτε γίνει δεκτή είτε όχι, αυθαίρετοι χώρο,  σε 
ένα κατάστημα που λειτουργεί και με παράνομο πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  

 
ΚΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας): Κε πρόεδρε δεν πρέπει 

να παρασυρθείτε. Αυτή η ένσταση η οποία έχει κατατεθεί θα εξεταστεί από το ΣΥΠΟΘΑ. Δεν έχει λήξει 
το θέμα και η βεβαίωση που έχουν προσκομίσει, έχουν γίνει δηλώσεις ένταξης, βάσει αυτών βγήκε 
άδεια. Δεν μπορείτε εσείς να αποφασίσετε πριν αποφασίσει το ΣΥΠΟΘΑ επί της ένστασης. Δεν έχει 
κλείσει το θέμα 

 
ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΛΟΥΚΑ (Καταγγέλλουσα): Έχω αγοράσει μια ιδιοκτησία εκεί και πληρώνω πάρα 

πολλά χρήματα στη τράπεζα. Αυτή τη στιγμή μόνο εσείς μπορείτε να βοηθήσετε γιατί είμαστε έτοιμοι να 
διαλυθούμε. Μπροστά μας παρκάρουν απεριόριστα αυτοκίνητα, γιατί οι χώροι που έχει καταλάβει η 
κυρία ΠΑΥΛΗ δεν αντιστοιχούν στους χώρους πάρκινγκ, στους χώρους αυτούς έχουν ανεβάσει τις 
παλέτες τους και κοντεύουμε να σκοτωθούμε, μιλάμε για 300 τ.μ. αυθαίρετα αλλά και πάλι θέλουμε να 
συμβιβαστούμε και να βοηθήσουμε για να δουλέψουμε όλοι και όχι μόνο η κ. Παυλή.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: (Νομικός Σύμβουλος): Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω την 

διαδικασία έτσι όπως έχει εξελιχθεί, θα πω τα πράγματα με το όνομα τους. Από την πλευρά της κ. 
Παυλή υποβλήθηκαν κάποια αιτήματα όσον αφορά τις ενστάσεις ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ και υπάρχει 
αίτημα αναβολής  μέχρι έκδοση της απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ. Η άλλη πλευρά όμως επικαλείται ότι δεν 
έχουν συμπεριληφθεί όλα τα αυθαίρετα αλλά μέρος αυθαιρέτων. Εσείς αυτή τη στιγμή στην ουσία 
ζητάτε να αναβληθεί η υπόθεση μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το ΣΥΠΟΘΑ. Εδώ όμως εάν ένα 
κατάστημα λειτουργεί χωρίς τους βασικούς κανόνες του όπως είναι η πυροπροστασία κλπ, υπάρχουν 
αποφάσεις του ΣτΕ κ. Πρόεδρε που δεσμεύουν τη διοίκηση να μην προβεί στις δέουσες ενέργειες.. Εδώ 
υπάρχει έγγραφο του Υγειονομείου το οποίο δυστυχώς  δεν μπορεί να βοηθήσει  την όλη ιστορία. Η 
θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί και θα είναι η απάντηση μου μη 
συναίνεση σε αναβολή διότι το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΚΚΚΙΑΣ (Αναπληρωματικό Μέλος): Κατ’ αρχήν η επιτροπή αυτή εξετάζει μετά 

από εισηγήσεις υπηρεσιών όποιες εμπλοκές υπάρχουν με θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ. 
Απευθύνομαι κυρίως στους εκλεκτούς δικηγόρους που παρίστανται εδώ ότι δεν είμαστε δικαστήριο και 
οι διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει οι δικαστικές ή οι πολιτικές καλό θα είναι να τις αφήσουμε 
να τις αφήσουμε να ολοκληρωθούν από τους φυσικούς δικαστές και όχι από μας. Θέλω όμως να πω σαν 
πολιτική άποψη, δηλ. εννοώ ότι σαν άποψη ενός οργάνου που εκπροσωπεί την κοινωνία να πω το εξής. 
Διαβλέπω κατ’ αρχήν ότι και τα δύο μέρη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ζητήματα παρανομίας, 
παρατυπίας κλπ. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες όπως ανέφερε η κ. 
Ντελούκα να βρεθεί μια λύση και αυτό είναι ιδανικό για όλους. Γιατί στα δικαστήρια θα χρονοτριβήσετε 
θα ξοδέψετε ένα σωρό χρήματα και στο τέλος το αποτέλεσμα μπορεί ναι είναι και μηδέν. Διαφορετικά 
όποια απόφαση και να πάρουμε εδώ σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αυτό θα σας ταλανίσει  για άλλα 3-4 
χρόνια. Δεν πρόκειται η όποια απόφαση πάρουμε σήμερα η οποία μπορεί να είναι έτσι, η μπορεί να είναι 
αλλιώς, αυτές είναι σίγουρο ότι θα προσβληθούν. Αυτό θα τραβήξει σε μάκρος και το αποτέλεσμα θα 
είναι να διαιωνίζεται μια κατάσταση που δεν θα βοηθάει κανένα. Άποψή μου λοιπόν, εντελώς φιλική και 
προς τα δύο μέρη είναι ότι, σοβαρά και υπεύθυνα εντός λογικού χρονικού περιθωρίου να καθίσετε να 
βρείτε τη λύση και υπ’ αυτήν την έννοια εμείς σαν όργανο επειδή δεν μπορούμε να επικαλεστούμε αυτό 
το λόγο για να μην πάρουμε απόφαση, επειδή όμως πρέπει να επικαλεστούμε ένα λόγο γιατί θα πρέπει 
να δώσουμε αυτό το χρονικό περιθώριο, θα πρέπει αυτός ο λόγος να είναι είτε η τελική απόφαση του 
οργάνου που δεν ξέρω πότε θα ληφθεί, είτε μια τεχνική επιτροπή από την Πολεοδομία να κάνει μια 
αυτοψία και σε ένα δίμηνο- τρίμηνο να φέρει μια εισήγηση τι δέον γενέσθαι, διότι εδώ ο ένας λέει ότι 
υπάρχει άδεια, ο άλλος λέει ότι δεν υπάρχει άδεια,  ό ένας λέει ότι περιέλαβε όλα τα αυθαίρετα στην 
αίτηση, ο άλλος λέει ότι περιέλαβε τα μισά, εδώ τώρα δεν θα μπούμε στη μέση να κάνουμε αυτή τη 
διαδικασία, πρόταση μου λοιπόν κ. Πρόεδρε είναι, εντέλλεται η Δνση Πολεοδομίας ή η Υπηρεσία 
δόμησης εντός διμήνου να φέρει μετά από αυτοψία μια εισήγηση και ευχόμαστε να έχει παρθεί η τελική 
απόφαση. Αυτή είναι η δικιά μας η θέση. Η δικιά σας θέση και δική μας έκκληση προς σας είναι βρείτε 
ένα κώδικα επικοινωνίας και επαφής να λύσετε το πρόβλημα.     
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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 κατά πλειοψηφία 
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στην Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου για δύο (2) μήνες εν όψει 
της εξέτασης της υποβληθείσας ένστασης από το ΣΥΠΟΘΑ και  προκειμένου να υπάρχει εισήγηση μετά 
από αυτοψία της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης της οποίας το περιεχόμενο εκτός των άλλων θα 
περιλαμβάνει τις αδειοδοτήσεις του καταστήματος και αν στην ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία στο 
ΣΥΠΟΘΑ συμπεριέλαβε όλα τα αυθαίρετα ή όχι. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη που ζήτησε 
ανάκληση.) 
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