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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 81/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 
 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 
 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α 3.3 : Έγκριση της αρ.20/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που 
αφορά«Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κανονισμού 
Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 248/2016).» 
 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη την αρ.20/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η 
οποία έχει ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούλης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 2/7021/1-2-2017 εισήγηση της Δνσης 
Μεσαιωνικής Πόλης που αφορά στο θέμα η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  
 
 

1. Την υπ’ αρ. 755/2014 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 
κανονισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου, 

2. Την υπ’ αρ. 114/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 
την Έγκριση Ενιαίου Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Ρόδου, 

3. Την απόφαση  248/2015 περί Έγκρισης κανονισμού περιπτέρων του Δήμου 
Ρόδου όπως τροποποιείται με τη παρούσα εισήγηση, 

4. την απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ,  Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, με αρ Φ./Σ.Α. 
/397/6.10.16 
 

5. Την απαίτηση της Δημοτικής αρχής για: 
-τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού,  
-την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους 
χώρους, των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχημάτων 
που κινούνται πλησίον αυτών, 
-το προσδιορισμό με σαφήνεια των επιτρεπόμενων διαστάσεων των 
περιπτέρων και των στοιχείων τους, 
-τον ορισμό των τετραγωνικών μέτρων παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 
των περιπτέρων διευκολύνοντας τους διαχειριστές τους 
-το καθορισμό των επιβαλλόμενων κυρώσεων των παραβατών τον  
καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης των αδειών εκμετάλλευσης των 
περιπτέρων στους δικαιούχους, 
-τον  σχεδιασμό περιπτέρου σύγχρονων προδιαγραφών  
 
6. την αποστολή εισήγησης με αρ. πρ. 19.10.2016/2/88469 προς τις 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ    ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΔΟΥ  με θέμα  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ σύμφωνα με την οποία εισηγούμεθα: 
   1.Την έγκριση μελέτης σχεδιασμού του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ,     

 2.Τη τροποποίηση της απόφασης 248/2015 ως προς τα ακόλουθα σημεία 
του     άρθρου 6 που αφορούν το τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου 
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7. την απόφαση  Φ./Σ.Α/379 /6.10.2016 του Συμβουλίου αρχιτεκτονικής 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου για την Έγκριση Σχεδιασμού Περιπτέρου  
Δήμου Ρόδου, 

 
8. την απόφαση 291/2016 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ για την 
έγκριση του σχεδιασμού  του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και 
την τροποποίηση της 248/2015  απόφασης του ΔΣ Ρόδου, 
 
9. τη παρέλευση διμήνου από την αποστολή της εισήγησης της ΔΜΠ & Μ 
στις υπόλοιπες  Δημοτικές κοινότητες  η οποία σύμφωνα με το άρθρο 77 του 
Ν. 3463/2006 και το άρθρο 83/παρ 2 του Ν.3852/2010, η γνώμη πρέπει να 
παρέχεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, 
διαφορετικά το αρμόδιο όργανο προχωρεί χωρίς τη παροχή απόφασης  της 
Δημοτικής Κοινότητας, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

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

 
Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται 
όπως παρακάτω: 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 2,50μ. = 6.25μ2  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,00μ. τελικό. 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με 
στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των 
οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,175μ. 
 
Διαφημίσεις: Στα κινητά προστεγάσματα (τέντες), επιτρέπονται 
διαφημίσεις ΜΟΝΟ που αφορούν το νησί της Ρόδου 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά 
κατασκευασμένα όπως προτείνει η εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από μεταλλικά στοιχεία όπως 
προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα λευκό και τέντα χρώματος εκρού. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ 
Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 για την κάθε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η 
σύμφωνη  
γνώμη  του Σ.Α.. 
 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από 
την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) 
τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-
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2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) του άρθρου 
77 του Ν. 3463/2006 και γ) του άρθρου 83/παρ 2 του Ν.3852/2010, η 
γνώμη πρέπει να παρέχεται μέσα σε 2 μήνες από την παραλαβή του σχετικού 
αιτήματος, διαφορετικά το αρμόδιο όργανο προχωρεί χωρίς τη παροχή 
απόφασης  της Δημοτικής Κοινότητας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την εισήγηση της Δνσης Μεσαιωνικής Πόλης και εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 6  του Κανονισμού 
Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 248/2016), το οποίο πλέον θα 
έχει ως εξής: 
 
Άρθρο 6  
Τύπος- Διαστάσεις περιπτέρου. 
Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται 
όπως παρακάτω: 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 2,50μ. = 6.25μ2  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,00μ. τελικό. 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με 
στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των 
οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,175μ. 
 
Διαφημίσεις: Στα κινητά προστεγάσματα (τέντες), επιτρέπονται 
διαφημίσεις ΜΟΝΟ που αφορούν το νησί της Ρόδου 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά 
κατασκευασμένα όπως προτείνει η εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από μεταλλικά στοιχεία όπως 
προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα λευκό και τέντα χρώματος εκρού. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
1.  σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ 
Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 για την κάθε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η 
σύμφωνη γνώμη  του Σ.Α.. 
 
2. η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από 
την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις  των μελών του Σώματος 
που περιγράφονται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς  
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ’ αρ. 22/2017  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 6  του Κανονισμού 
Περιπτέρων του Δήμου Ρόδου (Απόφαση Δ.Σ. 248/2016), το οποίο 
πλέον θα έχει ως εξής: 
 
Άρθρο 6  
Τύπος- Διαστάσεις περιπτέρου. 
Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώματος των περιπτέρων καθορίζονται 
όπως παρακάτω: 
Το μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος θα είναι 2,50μ Χ 2,50μ. = 6.25μ2  
Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,00μ. τελικό. 
 
Τέντες : Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με 
στήριξη μόνο επάνω στα περίπτερα, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, εκ των 
οποίων το κάθε στήριγμα δύναται να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,175μ. 
 
Διαφημίσεις: Στα κινητά προστεγάσματα (τέντες), επιτρέπονται 
διαφημίσεις ΜΟΝΟ που αφορούν το νησί της Ρόδου 
 
Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται με ρολά 
κατασκευασμένα όπως προτείνει η εισήγηση  
 
Υλικά: Τα περίπτερα κατασκευάζονται από μεταλλικά στοιχεία όπως 
προτείνει η εισήγηση. 
 
Χρώμα: Τα περίπτερα θα έχουν χρώμα λευκό και τέντα χρώματος εκρού. 
 
 Επισημαίνεται ότι: 
1.  Σύμφωνα με  την απόφαση του Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής  με αρ 
Φ./Σ.Α. /397/6.10.16 για την κάθε χωροθέτηση περιπτέρου θα ζητείται η 
σύμφωνη γνώμη  του Σ.Α.. 
 
2. Η εκάστοτε  εγκατάσταση  περιπτέρου θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται 
από την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


