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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  28/2/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 4/28-2-2018    Αριθ. Απόφασης: 134 /2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 
13.30 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. 
2/11478/23.2.2018 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 

24.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  
.  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 26.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 31.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
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Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος  

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

  

22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

  13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

  14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  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 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 
Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε 

μετά την Ενημέρωση. 
 

Θ Ε Μ Α 2.2 : Έγκριση της αρ. 3/2018 Απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: Συμπλήρωση –Τροποποίηση των 
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άρθρων 7 και 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου 
Ρόδου (αρ.Απόφασης Δ.Σ 755/2014). 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 3/31.1.2018 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
     
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών το υπ’ αριθ. 113/24-1-2018 έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού 
σχεδιασμού που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : Συμπλήρωση - Τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 

του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου (αρ. 755/2014 
απόφασης Δ.Σ.). 

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθ. πρωτ. 2/4135/19-01-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου (που έλαβε αριθ. πρωτ. 113/22-
01-2018 από την Υπηρεσία μας).   

     
 Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (αρ. 755/2014 απόφασης 
Δ.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 7 με 
θέμα: «Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου»  και το άρθρο 9 με 
θέμα «Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις – Πρόστιμα». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α΄/31-07-2017) με 
θέμα: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 
και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 
Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
55 με θέμα : «Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη 
και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση 
καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο». 

3. Την υπ. αριθμ. 1118/2017 (ΑΔΑ: Ω284Ω1Ρ-ΨΒΔ) απόφαση Δ.Σ. 

Προτείνεται:  

Α.  Η συμπλήρωση του άρθρου 7 με την προσθήκη στο τέλος της 
παρακάτω παραγράφου: 

«Ειδικότερα με την υπ΄αρ. 1118/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ :Ω284Ω1Ρ-ΨΒΔ), ισχύει ότι οι υπόχρεοι δύναται να 
καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση θα ανέρχεται 
σε ποσοστό 50% του ποσού που θα καταβάλλεται στον Δήμο Ρόδου έως τις 30 
Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου) και έτερες δύο δόσεις από 25% του 
ποσού που θα καταβάλλονται στον Δήμο έως 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου 
αντίστοιχα.» 

 Β. Η κατάργηση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 9 και 
αντικατάστασή τους ως εξής (σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4483/2017): 

«Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η 
παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με 
απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια 
απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη 
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χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με 
το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που κα-
θορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Ν.1080/1980 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση 
για όμοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή 
τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση 
περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν 
γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως 
παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή 
θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, 
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του 
κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της 
επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα 
απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, 
προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. Τα 
αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία 
υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα 
απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό 
πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο 
καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 3 του Ν.1080/1980. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν 
εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα 
αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να 
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 
αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού 
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον 
παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι 
συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.» 

                              
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  

 
1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 
2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Συμπλήρωση- 

τροποποίηση  των άρθρων 7 και 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 755/20174)», ως ακολούθως: 

 

Α) Τη συμπλήρωση του άρθρου 7 με την προσθήκη στο τέλος της 
παρακάτω παραγράφου: 

«Ειδικότερα με την υπ΄αρ. 1118/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ :Ω284Ω1Ρ-ΨΒΔ), ισχύει ότι οι υπόχρεοι δύναται να 
καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση θα ανέρχεται 
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σε ποσοστό 50% του ποσού που θα καταβάλλεται στον Δήμο Ρόδου έως τις 30 
Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου) και έτερες δύο δόσεις από 25% του 
ποσού που θα καταβάλλονται στον Δήμο έως 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου 
αντίστοιχα.» 

Β) Την κατάργηση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 9 και 
αντικατάστασή τους ως εξής (σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4483/2017): 

«Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η 
παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με 
απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια 
απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη 
χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με 
το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που κα-
θορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Ν.1080/1980 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση 
για όμοια χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήμο ή 
τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση 
περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν 
γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, 
φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως 
παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή 
θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, 
επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του 
κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της 
επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα 
απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, 
προς το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. Τα 
αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία 
υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα 
απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό 
πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο 
καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 
του άρθρου 3 του Ν.1080/1980. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν 
εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα 
αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να 
εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 199 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 
αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν 
το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού 
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον 
παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι 
συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.» 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος και 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ.Δράκος, Ε.Παναή και  Ι.Περδίκης 
απουσίαζαν από τη συνεδρίαση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και των άρθρων 93 , 79 και 82   του Ν.3463/2006 και 

με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,  
 

                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 Εγκρίνει την υπ’αριθ.3/31.1.2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Επιτροπής Ζωής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση 
της αρ.755/2014 Απόφασης του ΔΣ. για την Συμπλήρωση – 
Τροποποίηση  των άρθρων 7 και 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων Δήμου Ρόδου , ως ακολούθως: 
 

Α) Τη συμπλήρωση του άρθρου 7 με την προσθήκη στο τέλος 
της παρακάτω παραγράφου: 

«Ειδικότερα με την υπ΄αρ. 1118/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ :Ω284Ω1Ρ-ΨΒΔ), ισχύει ότι οι υπόχρεοι 
δύναται να καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις. Η πρώτη 
δόση θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% του ποσού που θα καταβάλλεται 
στον Δήμο Ρόδου έως τις 30 Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου) και 
έτερες δύο δόσεις από 25% του ποσού που θα καταβάλλονται στον 
Δήμο έως 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου αντίστοιχα.» 

Β) Την κατάργηση των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 9 
και αντικατάστασή τους ως εξής (σύμφωνα με το άρθρο 55 του 
Ν.4483/2017): 

«Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η 
παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980, επιβάλλεται σε βάρος 
του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και 
ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος 
εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η 
παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του 
μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που κα-θορίστηκε με την 
απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.1080/1980 για τους 
χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια 
χρήση. 

Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το 
Δήμο ή τις Αστυνομικές Αρχές μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην 
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οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι 
επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα 
αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό 
σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο 
τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται στον ενεργούντα την 
αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε 
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή 
να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας 
τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε 
επτά (7) ημέρες από την επομένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης δεν 
συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από 
συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, 
την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών. Τα αντικείμενα που 
αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από 
τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν 
επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα 
έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται με 
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 3 του Ν.1080/1980. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν 
εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, 
τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να 
διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, 
σύμφωνα με το άρθρο 199 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν 
μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί 
δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους 
που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον 
παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι 
συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.» 

 
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


