
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης:  606/2017 

 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 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. 
2/60031/31.7.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   



15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 2.1: Έγκριση της αρ.98/14.7.2017 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
137/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: 
«Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ακινήτου 
«Ακταίον- Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου 
Ρόδου.»  
   



 Ο Αντιδήμαρχος κ.Μιχαήλ Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.98/2017 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριθ. 
137/2017 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που έχει ωε εξής: 

 
ΘΕΜΑ 10: «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου 

έμπροσθεν ακινήτου «Ακταίον» 

 
O Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

τμήματος Τακτοποιήσεων - Απαλλοτριώσεων, που αφορά στο αίτημα 

ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ακινήτου «Ακταίον» και η 

εισήγηση έχει ως εξής 

Σ ΧΕ Τ .  : Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/32907/05-05-2017 (949/08-05-

2015 Δ/νσης Πολ.Σχεδ.) έγγραφο της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/3469/18-01-2017 

αίτημα της εταιρείας «ΜΠΕΙΚΕΡΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής με την οποία η εταιρεία 

«ΜΠΕΙΚΕΡΥ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» αιτείται την ενοικίαση 

κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του ακινήτου «ΑΚΤΑΙΟΝ» στην περιοχή 

του Μανδρακίου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και 

λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου 

που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2. Τα συνυποβληθέντα με τη σχετική αίτηση : 

α. Το σχεδιάγραμμα του ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικού Κουλούρη 

Αντώνη, επί του οποίου απεικονίζεται ο αιτούμενος προς ενοικίαση κοινόχρηστος 

χώρος, επί της πρόσοψης του ακινήτου στην οδό 7ης Μαρτίου,  συνολικής 

επιφάνειας 193,00 τ.μ. 

β. Την με αριθμό απόφασης 52/08-05-2017 άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε στην 

εταιρεία «ΜΠΕΙΚΕΡΥ (BAKERY) ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους – πρόχειρου γεύματος (εστιατόριο – αναψυκτήριο 

- ζαχαροπλαστείο) και λιανικής διάθεσης τροφίμων (πρατήριο 

άρτου)» για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 7ης Μαρτίου 

(«ΑΚΤΑΙΟΝ») στη Ρόδο. 

3. α. Την υπ' αριθ. Γ/3136/10627/11-03-1987 (ΦΕΚ 

190Β'/09-04-1987) απόφαση  Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία το 

κτίριο «Ακταίον» μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο  στα όρια της 

ιδιοκτησίας του, έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ως ιστορικό 

 διατηρητέο μνημείο. 



 β. Την υπ' αριθ. οικ. 80837/5125/02-12-1986 (ΦΕΚ 

40Δ'/30-01-1987) απόφαση  Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία το 

κτίριο «Ακταίον» έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.   

γ. Την υπ' αριθ. Γ/124/2539/08-02-1983 (ΦΕΚ 162Β'/07-

04-1983) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών, σύμφωνα με την 

οποία η περιοχή Μανδρακίου και Κουμπουρνού έχει χαρακτηριστεί ως 

ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, συνεπώς για την 

οποιαδήποτε επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο της περιοχής αυτής, απαιτείται 

και η έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

4.  Τις διατάξεις: 

α. Της υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) 

απόφασης 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». 

β. Της Εγκυκλίου 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. Το ρυμοτομικό σχέδιο πόλης Ρόδου, όπως ισχύει σήμερα. 

6. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας. 

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για 

την χωροθέτηση του παραπάνω αιτούμενου χώρου και προτείνουμε την 



τροποποίηση του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του 

Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.) ως προς την 

προσθήκη της υποπαραγράφου Γ.8, και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 

10.Γ.8 που την συνοδεύει : 

«Γ.8  7ης Μαρτίου  

Καθορίζεται ενοικιαζόμενος κοινόχρηστος χώρος σε επαφή με την 

πρόσοψη του ακινήτου «ΑΚΤΑΙΟΝ» (επί της οδού 7ης Μαρτίου), τμήμα (1) = 

121,00 τ.μ. και τμήμα (2)=72,00τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο 

σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο : 

1. Προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Δωδ/σου,  δεδομένου ότι το κτίριο «Ακταίον» έχει χαρακτηριστεί 

ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο και παρακαλούμε όπως μας 

ενημερώσετε αν η Υπηρεσία σας εγκρίνει το εν λόγω αίτημα. 

2. Προς την Τροχαία Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και 

εγκρίσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. 

3. Προς την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου 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.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Συμβούλιο σχετικά με την 

απάντηση της 19/6/2017 της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Δωδεκανήσου, σύμφωνα με το οποίο δεν συμφωνούν με την 

ενοικίαση επί πλέον κοινόχρηστου χώρου σε επαφή με την πρόσοψη του 

μνημείου, διότι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκεί το προσβάλει και το 

αλλοιώνει. Δεν έχουν αντίρρηση στην ενοικίαση του χώρου στην εσοχή, 

κάτω από το φίκο. 

Η Κα Αναστασιάδη παίρνοντας τον λόγο είπε πως διαφωνεί με την 

άποψη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και πως η πόλη πρέπει να 

ανοίξει την παραλιακή της και να μην είναι πια μία νεκρή πόλη. 

Ο Κος Σπυρόπουλος απαντώντας της, τόνισε ότι με την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων κλείνει η πόλη γιατί άνοιγμα θεωρείται να υπάρχει 

χώρος ελεύθερος για τους πολίτες. Ζούμε τα τελευταία χρόνια μία 

κατάχρηση των χώρων είτε νόμιμα είτε παρανόμως. Μαζί του συμφώνησε 

και η Κα Καράμπελα η οποία πρόσθεσε ότι έχουν τοποθετηθεί ζαρντινιέρες 

με πλαστικά λουλούδια που δεν δείχνουν καθόλου ωραία.  

Κλείνοντας ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υποδειγματική δουλειά που 

έχει γίνει στο μέσα στο κτήριο από τον επενδυτή, ο οποίος έχει σεβαστεί το 

μνημείο που είναι από τα πιο σημαντικά της μεταπολεμικής περιόδου, αφού 

εκεί υπογράφηκε η ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Λαμβάνοντας 

υπόψη του τα παραπάνω αλλά και την άποψη της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, πιστεύει πως η παραχώρηση 

κοινόχρηστου χώρου μόνο κάτω από το φίκο, δηλαδή το τμήμα 1 του 



σχεδιαγράμματος που είναι 121τμ είναι αρκετός και όχι στην πρόσοψη του 

κτηρίου – μουσείου που χαλάει την εικόνα του. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας, την απάντηση της 

19/6/2017, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.  

Ο Κος Πιλάτος απουσίαζε από την συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την χωροθέτηση μόνο του 

τμήματος 1 όπως αυτό απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα και την 

τροποποίηση του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του 

Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.) ως προς την 

προσθήκη της υποπαραγράφου Γ.8, και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 

10.Γ.8 που την συνοδεύει :  

«Γ.8  7ης Μαρτίου  

Καθορίζεται ενοικιαζόμενος κοινόχρηστος χώρος στο ακίνητο 

«ΑΚΤΑΙΟΝ» (επί της οδού 7ης Μαρτίου), τμήμα (1) = 121,00 τ.μ., κάτω από 

το φίκο, σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

Β) Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία αρνητικά για την χωροθέτηση σε 
επαφή με την πρόσοψη του ακινήτου του τμήματος (2)=72,00τ.μ., 
σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

                        
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της 

Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 949/16-6-2017 εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού που συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στην απόφαση 
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου, καθώς και: α) το από 19-6-
2017 έγγραφο της  Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων 
σύμφωνα με το οποίο η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για για την ενοικίαση 
του κοινόχρηστου χώρου στην εσοχή, κάτω από τον φίκο, ενώ δεν 
συμφωνεί στην χωροθέτηση του τμήματος στην πρόσοψη του μνημείου 
διότι το προσβάλει και το αλλοιώνει και β) το ΑΠ 1016/49/726-α/21-6-2017 
έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη 
γνώμη. 

 
Κατόπιν έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Μπάτσου η οποία ανέλυσε προφορικά όσα 
αναγράφονται στην εισήγηση, τονίζοντας ότι το έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων είναι δεσμευτικό. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (Μέλος): Διαφωνώ με την εισήγηση διότι 

φαίνεται ότι η Υπηρεσία νεωτέρων Μνημείων δεν έχει δει παλιές 
φωτογραφίες που δείχνουν ότι παλαιότερα οι άνθρωποι που κατέβαιναν από 
τα χωριά  πήγαιναν και κάθιζαν κάτω από το δέντρο για να ξεκουραστούν. 
Δεν συμφωνώ με την χωροθέτηση αυτή. Να μην δοθεί ο κοινόχρηστος 
χώρος.   

 
Στη συνέχεια ζήτησε να λάβει το λόγο ο παριστάμενος στη συνεδρίαση 

για τα θέματα που αφορούν στην Δνση Εμπορίου, Αντιδήμαρχος κ. 
Γεώργιος Πόκκιας ο οποίος είπε τα εξής: 



 Κατ΄ αρχήν διαφωνώ να μην δοθεί ο κοινόχρηστος χώρος συνολικά. 
Τον σχεδιασμό αυτής της πόλης τον έχουν πάρει πολιτικά τα Δημοτικά 
Συμβούλια όπως προβλέπει ο νόμος. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει 
ξεχωριστό πλακάκι που δείχνει τον κοινόχρηστο χώρο. Υπάρχει μελέτη την 
οποία έχει πληρώσει ο Δήμος που δείχνει σαφώς και για λόγους ισότητας και 
ισονομίας με όλους, δείχνει σαφώς πως είναι χωροθετημένος ο 
κοινόχρηστος χώρος. Αυτός ο κοινόχρηστος δινόταν, ξαφνικά μας έπιασε ο 
πόνος να μην δοθεί διότι λέει προσβάλλει και αλλοιώνει το μνημείο. Ή 
θέλουμε να ήμαστε σύμφωνοι με τη λογική και να έχουμε μια τάση να 
δούμε τι πραγματικά ενοχλεί και να το φτιάξουμε και όχι αυτά που δεν 
ενοχλούν να δημιουργήσουμε θέματα από κει που δεν ενοχλούν. Όταν σας 
λέω ότι υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις που φαίνονται από τη 
διαφοροποίηση του πλακακιού που φαίνεται ποιος είναι ο κοινόχρηστος 
χώρος εκεί μπροστά, ο οποίος είναι τεράστιος χώρος, από κει και πέρα 
ειλικρινά θεωρώ ότι αν τέτοιες αποφάσεις περνούν εδώ, τότε ανοίγουν οι 
ασκοί του Αιόλου. Διότι με την ίδια λογική, όπου έχουνε εγκρίνει οι 
υπηρεσίες κοινόχρηστο χώρο, και δεν είναι καν διαμορφωμένος κάτω και 
έχουμε καλύψει πλατείες, αντιλαμβάνεστε σε τι Βαβέλ θα μπούμε με τέτοιες 
αποφάσεις που εισηγείται μια συγκεκριμένη Υπηρεσία η οποία απ’ ότι έχω 
καταλάβει έχει αναλάβει την πλήρη προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και παράδοσης αυτού του τόπου. Ξέρετε μόνο η Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων έχει αυτό το δικαίωμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε όλοι 
εχθροί του Πολιτισμού. Θεωρώ ότι αυτή η εισήγηση, πολιτικά, να σταλεί 
πίσω ως απαράδεκτη, είναι ξεχωριστοί και διακριτοί οι χώροι, είναι ορατοί 
δια γυμνού οφθαλμού, είναι θέμα ισότητας και ισονομίας είναι και θέμα 
επίσης, τι μήνυμα εκπέμπουμε όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων 
που τόσο έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. 

   
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ (Μέλος): Εδώ ερχόμαστε να αποφασίσουμε 

τροποποίηση κανονισμού. Αν προβλεπόταν ο χώρος αυτός στον κανονισμό 
δεν θα τον συζητούσαμε. Θα τον νοικιάζαμε χωρίς να πάρει απόφαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ κάνουμε τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων 
χώρων που σημαίνει ότι αυτός ο χώρος δεν προβλεπόταν στον κανονισμό. Η 
εταιρεία έκανε ένα αίτημα και ζητούσε και στην Πλαστήρα να νοικιάσει χώρο 
και τους δύο χώρους αυτούς. Επί της Πλαστήρα εμείς σαν υπηρεσία την 
απορρίψαμε αμέσως. Από κει και πέρα επειδή διίστανται οι απόψεις με 
εντολή δική μου και του Δημάρχου είπαμε να χωριστεί ο χώρος σε δύο 
τμήματα. Έτσι είχε το θέμα. Άρα δεν υπήρχε προκαθορισμένος 
κοινόχρηστος χώρος παλαιότερα, άτυπα ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν 
το χώρο κάτω από το δέντρο και όχι μπροστά από τις καμάρες. Δυστυχώς η 
ευτυχώς επειδή το κτίριο είναι μνημείο, εποπτεύεται από την εφορεία 
νεωτέρων μνημείων και πρέπει να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της. 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (Μέλος): Υπάρχουν δύο θέματα. 

Κατ’ αρχήν ο κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται για μια σεζόν. Υπάρχει ένα 
θέμα που έχει να κάνει με την τροποποίηση του κανονισμού, και ένα θέμα 
που έθεσε ο κ. Πόκκιας για τη διαφοροποίηση των πλακακιών που 
καταδεικνύουν τον κοινόχρηστο χώρο, αλλά το θέμα που κυριαρχεί όλων, 
είναι το πολιτικό όργανο που είναι πράγματι ο Δήμος. Διότι σε πολλές 
περιπτώσεις ζητάμε είτε από την Αρχαιολογία είτε από την Εφορεία, ατύπως 
να συναινέσει. Το θέμα εδώ είναι καθαρά αισθητικής. Λογικά δεν δόθηκε ο 
χώρος επί της Πλαστήρα γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακίνητο, υπάρχει ο 
χώρος μπροστά που διαχρονικά ιστορικά, ασχέτως αν ήταν άλλη κλίμακα 
της Ρόδου, ο κόσμος καθόταν κάτω από το δέντρο και είναι καθαρά θέμα 



αισθητικής αν θα δώσουμε το χώρο μπροστά από τις καμάρες. Συνήθως οι 
επιχειρηματίες καταλαμβάνουν το χώρο, και πλέον μπαίνεις σε μια 
διαδικασία καθημερινά για να τους γράψεις η μια άλλη διαδικασία και χάνεις 
κάποια χρήματα. Είναι όμως καθαρά θέμα αισθητικής σε ότι να κάνει με το 
χώρο μπροστά από τις καμάρες. Για τον άλλο το χώρο είναι αυτονόητο ότι 
θα πρέπει να δοθεί. Άρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να σταλεί η εισήγηση πίσω 
στην Νεωτέρων Μνημείων, εάν το κυρίαρχο όργανο που είναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίσει αιτιολογημένα ότι θα πρέπει να τον δώσει. 

Και μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και μια λογική ότι όλα αυτά ήταν περιουσία 
του Ροδιακού λαού η οποία όμως ήταν ανενεργή όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή 
την ώρα, και αυτό πρέπει να αποδοθεί, ασχέτως αν δεν αποδίδεται, αυτή η 
Δημοτική Αρχή έχει αξιοποιήσει 5-6 ακίνητα οποία ήταν μόνο στην 
περιγραφή τα τελευταία 20 χρόνια.  

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ (Μέλος): Θα μιλήσω ως πρώην πρόεδρος των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων διότι έχω μια σχετική εμπειρία. Ο συγκεκριμένος 
χώρος όπως γνωρίζετε, ήταν ένας χώρος ζημιογόνος ένα ακίνητο το οποίο 
έφερνε ζημιές αυτό το διάστημα της τάξεως των 120.000 € ετησίως. Ήρθε 
κάποιος επενδυτής ο οποίος επένδυσε ένα τεράστιο ποσό για να 
ανακατασκευάσει όλο αυτό το συγκρότημα το οποίο ανήκει στο Ροδιακό 
Λαό. Το θέμα θεωρώ ότι είναι πολιτικό και έτσι πρέπει να το δούμε. Θα 
συμφωνήσω με τον Αντιδήμαρχο κ. Πόκκια. Από εκεί και πέρα πρέπει να 
διασφαλίσουμε και την αισθητική του χώρου. Από την άλλη θα ήθελα να πω 
ότι ο Δήμος εισπράττει το 2% του τζίρου, που είναι ένα βασικό στοιχείο το 
οποίο πρέπει να λάβουμε όλοι υπόψη.    

  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΚΟΥΖΗΣ (Μέλος): Για μένα πάνω από τα 

οικονομικά του Δήμου βάζω την αισθητική. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να 
δώσουμε χώρους στους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουνε χώρους, το 
συγκεκριμένο ακίνητο όμως έχει αρκετούς χώρους και ειδικά μπροστά από 
τις καμάρες δεν θα συμφωνήσω με τίποτα στην παραχώρηση του χώρου, 
για το άλλο κομμάτι κάτω από το δέντρο δεν υπάρχει πρόβλημα. 

 
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) το από 19-6-2017 έγγραφο Υπηρεσίας Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών και β) το ΑΠ 1016/49/726-α/21-6-2017 έγγραφο 
του Τμήματος Τροχαίας  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 137/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 

Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Α) Την χωροθέτηση μόνο του τμήματος 1 όπως αυτό απεικονίζεται 

στο σχεδιάγραμμα και την τροποποίηση του άρθρου 53 με θέμα 

«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 

755/2014 Δ.Σ.) ως προς την προσθήκη της υποπαραγράφου Γ.8, και 

του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Γ.8 που την συνοδεύει :  

«Γ.8  7ης Μαρτίου  
Καθορίζεται ενοικιαζόμενος κοινόχρηστος χώρος στο ακίνητο 

«ΑΚΤΑΙΟΝ» (επί της οδού 7ης Μαρτίου), τμήμα (1) = 121,00 τ.μ., κάτω από 

το φίκο, σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

  



Β) Την μη χωροθέτηση  του τμήματος σε επαφή με την πρόσοψη 
του ακινήτου του τμήματος (2)=72,00τ.μ., σύμφωνα με το συνημμένο 
σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

(Μειοψηφούν ο κ. Κούρτης που ζητά την χωροθέτηση των δύο 
χώρων και ο κ. Κυριαζής ο οποίος είναι αντίθετος στην χωροθέτηση 
και των δύο προτεινόμενων χώρων.) 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» κ.Ε.Καρίκης και οι  

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Ε.Κασσανής, Σ.Κυριαζής και 

Ι.Κούρτης ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 

θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται 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, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    κατά πλειοψηφία  
μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ.Γ.Υψηλάντη ο οποίος ψήφισε 
«κατά»  

 
Η Κα Σαρρή-Υψηλάντη Σταματία μέλος της παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» ψήφισε θετικά. 
 Την έγκριση της αρ. 98/14.7.2017 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 
137/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου για : 

Α) Την χωροθέτηση μόνο του τμήματος 1 όπως αυτό 

απεικονίζεται στο κατωτέρω σχεδιάγραμμα και την τροποποίηση 

του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του Κανονισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.) ως προς την 

προσθήκη της υποπαραγράφου Γ.8, και του σχεδιαγράμματος με 

αριθ. 10.Γ.8 που την συνοδεύει :  

«Γ.8  7ης Μαρτίου  
Καθορίζεται ενοικιαζόμενος κοινόχρηστος χώρος στο ακίνητο 

«ΑΚΤΑΙΟΝ» (επί της οδού 7ης Μαρτίου), τμήμα (1) = 121,00 τ.μ., 

κάτω από το φίκο, σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα (αριθ. 

σχεδ. 10.Γ.8).» 

 Β) Την μη χωροθέτηση  του τμήματος σε επαφή με την 
πρόσοψη του ακινήτου του τμήματος (2)=72,00τ.μ., σύμφωνα με το 
συνημμένο σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 10.Γ.8).» 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 



 


