
1 

 

 
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: 138 /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» 
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15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

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 2.6: Έγκριση της αρ. 7/2018 Απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2018 απόφασης 
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του Συμβουλίου της Τ.Κ Αρχ’ιπολης με θέμα: «Εγκατάσταση  δικτύων νέας 
γενιάς NGA στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης» 

 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Σάββας Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα 
θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 7/31.1.2018 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 
μελών την  υπ’ αριθ. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. 
Αρχίπολης   που έχει ως κατωτέρω: 

 
Θ Ε Μ Α μόνο ημερήσιας διάταξης : 
«Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στη περιοχή της 

Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης». 
Αριθμός Απόφασης 1/2018 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε τα εξής: 
Με το υπ΄αριθμόν πρωτ. 24/2017 η Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού Τμήμα Τακτοποιήσεων- Απολλοτροιώσεων μας ενημερώνει ότι 
δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στη 
περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης και συγκεκριμένα των 
καμπινών 201 και 203 που βρίσκονται εντός οικισμού και εντός περιοχής 
NATURA επι πεζοδρομίου, με την προϋπόθεση έγκρισης και αδειοδότησης 
όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με 
την κειμένη νομοθεσία. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλεί για την γνωμοδότηση μας 
σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν3852/4-6-2010 (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. 

Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Γνωμοδοτεί υπέρ της εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στις 

θέσεις που αφορούν τις καμπίνες 201 και 203 που βρίσκονται εντός 
οικισμού Αρχίπολης και εντός περιοχής NATURA επί πεζοδρομίου. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την ΑΠ 2402/30-11-2017 εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στις περιοχές 
Αφάντου, Κολύμπια και Αρχίπολης Δήμου Ρόδου. 

 ΣΧΕΤ. :Η υπ' αριθ. πρωτ. 52/951/19-10-2017 αίτηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (Α.Π. 
2402/24-10-2017 ΔΠΣ)  
Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω σχετική αίτηση. 
2. Τις διατάξεις: 

α. του Ν.Δ. της 17-7-1923 
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β. Του Β.Δ. της 06-02-1956 (ΦΕΚ 47Α'/08-02-1956) με θέμα «Περί 

καθορισμού των επαρχιακών οδών του Νομού Δωδεκανήσου κατά τας 

διατάξεις του Νόμου 3155/55 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» 

γ. Το Β.Δ της 09-08-1955 «Περί καθορισμού των Εθνικών οδών κατά τις 

διατάξεις του Ν.3155/1955» και την Γ.25871/09-07-1963 (ΦΕΚ 319/23-
07-1963) απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων «Περί αριθμήσεως των 

Εθνικών Οδών». 

δ. του Π.Δ/τος της 24/31-05-1985 (ΦΕΚ 270Δ/ 85) περί όρων δόμησης 
οικοπέδων εκτός σχεδίου πόλεων και οικισμών, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
ε. του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α’/31-12-2003) «Άδεια δόμησης, 
πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων» 
στ. του ΦΕΚ 1985Β/2007 ¨ Καθορισμός των οδών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου που η συντήρηση τους ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών 

των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.¨ 
ζ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ-87/Α’/07-06-2010) με θέμα «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
η. του Π.Δ/τος της 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/13-3-81) «Περί  των ληπτέων 
υπ' όψιν στοιχείων  και  του  τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 
16.8.1923 υφισταμένων οικισμών   των   στερουμένων   εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου , ως και καθορισμού των όρων    και    περιορισμών 
δομήσεως   των οικοπέδων αυτών.» 
θ. Του ΓΟΚ 1985 [δηλ. τον Ν. 1577/85 (ΦΕΚ-210Α'/18-12-85 με έναρξη 
ισχύος την 18-2-1986)] για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν 
(υπό την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.). 
ι. του Ν. 3937/2011 , ΦΕΚ 60/Α/31-3-11, σχετικά με τη «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα 
κ. του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011), «Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις »  
λ. του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ-79/Α΄/09-04-2012) με θέμα «Νέος 

Οικοδομικός Κανονισμός» και κυρίως το άρθρο 20 ¨Κατασκευές σε 
δημόσιους κοινόχρηστους χώρους¨ και το άρθρο 26 ¨Ειδικές ρυθμίσεις για 
την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ)¨. 
μ. Του Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.4067/12 
(Ν.Ο.Κ.), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ.63234/19-12-2012 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της.  
ν. της Εγκύκλιου 12/2012 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.63661/20-12-12 
και θέμα «Ανακοίνωση της Αποφ-63234/19-12-12 του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕΚΑ "'Εγκριση Τεύχους Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του 
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ Ν-4067/12)"». 

3. Την απόφαση 339/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με 
θέμα «Γνωµοδότηση – Έγκριση Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου ∆. Αφάντου»». 

4. Του Π.Δ./τος 16-8-1988 (ΦΕΚ 715/Δ/7-10-1988) «Καθορισμός Ζώνης 
Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων 
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και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμού προ του έτους 1923 περιοχής Κολυμπίων της κοινότητας  
Αφάντου νήσου Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου).» 

5. Της υπ’ αριθμό 41316/28-11-67 απόφασης Νομάρχη (ΦΕΚ 746/Β/20-12-
67) « Περί παραχωρήσεως εις την Κοινότητα Αφάντου Δωδεκανήσου 
κοινοχρήστων εκτάσεων» 

6. Τα συνυποβληθέντα με την παραπάνω σχετική αίτηση σχεδιαγράμματα. 
7. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας και την επιτόπια αυτοψία. 

Σας ενημερώνουμε ότι: 

Α. Περιοχή ¨Αφάντου¨ 

α. Οι θέσεις που αφορούν στις Καμπίνες 207, 209, 211, 307 και 309  
βρίσκονται εκτός οικισμού Αφάντου, επί εθνικής οδού.  

β. Η θέση που αφορά στην Καμπίνα 205 βρίσκεται εκτός οικισμού Αφάντου.  
 
Β. Περιοχή ¨Κολύμπια¨ 

α. Η θέση που αφορά στην Καμπίνα 403 βρίσκεται εντός ΖΟΕ Κολυμπίων 

επί οδοστρώματος υφιστάμενης οδού.  
β. Οι θέσεις που αφορούν στις Καμπίνες 205 και 303 βρίσκονται εντός 

ΖΟΕ Κολυμπίων επί οδοστρώματος υφιστάμενης κοινοτικής οδού.  
 

Γ. Περιοχή ¨Αρχίπολη¨ 

α. Η θέση που αφορά στην Καμπίνα 205 βρίσκεται εντός οικισμού 

Αρχίπολης και εντός περιοχής Natura, επί οδοστρώματος υφιστάμενης 
κτηματολογικής οδού.  
β. Οι θέσεις που αφορούν στις Καμπίνες 201 και 203 βρίσκονται εντός 

οικισμού Αρχίπολης και εντός περιοχής Natura, επί πεζοδρομίου.  
 
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, 

η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση για τη χωροθέτηση των καμπίνων 

201 και 203, με την προϋπόθεση έγκρισης και αδειοδότησης όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Στις θέσεις αυτές παραβιάζεται μεν η υποχρέωση που προκύπτει από τη 
νομοθεσία για πλάτος ανεμπόδιστης όδευσης πλάτους 1,50 μ προς 
εξυπηρέτηση ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών (ή 
όταν αυτό δεν εξασφαλίζεται, ολόκληρο το υφιστάμενο πλάτος 
πεζοδρομίου θα πρέπει να αποτελεί ανεμπόδιστη όδευση), πλην όμως τα 
υφιστάμενα πλάτη των εν λόγω πεζοδρομίων είναι ήδη μικρά αφενός, και 
αφετέρου δεν έχει εκπονηθεί συνολική μελέτη διαμόρφωσης των 
κοινόχρηστου χώρων στις οδούς αυτές. Συνεπώς, ή όχληση που θα 
δημιουργηθεί από την αντικατάσταση των καμπινών και την τοποθέτηση 
νέων δεν αναμένεται μεγαλύτερη από την υφιστάμενη, αφού και σήμερα η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑμεΑ στα εν λόγω πεζοδρόμια είναι πρακτικά 
αδύνατη. 

Σε μελλοντική διαμόρφωση, ανάπλαση και ανακατασκευή των εν λόγω 
κοινόχρηστων χώρων και εφόσον απαιτηθεί,  οι καμπίνες θα μετακινηθούν 
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με έξοδα του ΟΤΕ σε θέση που θα υποδειχθεί από την αρμόδια διεύθυνση 
του Δήμου και θα πρέπει να τηρηθούν τα πλάτη ανεμπόδιστης όδευσης 
πεζών και ΑμεΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας 

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.  

Το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται και στη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου καθώς και στη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δικές 
τους εγκρίσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Μέλος): Διάβασα εμπεριστατωμένα την 
εισήγηση και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πεζοδρόμιο το οποίο βέβαια δεν 
είναι 1,5 μ. όπως προβλέπει ο κανονισμός  είτε για τους πεζούς είτε για τα 
ΑΜΕΑ, ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε αυτές τις καντίνες που είναι βέβαια 
ανάγκη να μπούνε, και κλείνουμε όλο το πεζοδρόμιο και η υπηρεσία λέει 
ότι σε μελλοντική ανάπλαση, διαμόρφωση και ανακατασκευή των εν λόγω 
κοινόχρηστων χώρων, εφ’ όσον απατηθεί οι καντίνες θα μετακινηθούν με 
έξοδα του ΟΤΕ σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Δνση του 
Δήμου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πεζοδρόμιο που δεν πληροί 
τους κανονισμούς, πάμε και βάζουμε μια καντίνα του ΟΤΕ, καταστρέφουμε 
τελείως το πεζοδρόμιο και λέμε στην εισήγηση μελλοντικά να βρούμε άλλη 
θέση, να μεταφέρουμε τις καντίνες για να απελευθερωθεί το πεζοδρόμιο 
και να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.  

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Υπάλληλος Δνσης Πολεοδ. 
Σχεδιασμού): Κανένα πεζοδρόμιο είτε αυτό είναι μέσα στην πόλη της 
Ρόδου είτε σε οικισμούς δεν πληροί την προϋπόθεση του 1,5 μ. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση είναι εγκατάσταση, δεν είναι νέα χωροθέτηση για 
τι στη νέα χωροθέτηση είμαστε υποχρεωμένοι να υπάρχει 1,5 μ ελεύθερο 
πεζοδρόμιο, και απλά μεγαλώνει η καντίνα κατά 0,2 μ.  Άρα το πεζοδρόμιο 
στενεύει κατά είκοσι (20) πόντους.     

                         
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. 1/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Αρχίπολης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
χωροθέτηση και εγκατάσταση  δικτύων νέας γενιάς NGA και συγκεκριμένα 
την εγκατάσταση των καμπίνων 201 και 203, εντός οικισμού Αρχίπολης και 
εντός περιοχής Natura, επί πεζοδρομίου,  με την προϋπόθεση έγκρισης και 
αδειοδότησης όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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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 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.7/31.1.2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 
1/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης 
για την χωροθέτηση και εγκατάσταση  δικτύων νέας γενιάς NGA και 
συγκεκριμένα την εγκατάσταση των καμπίνων 201 και 203, εντός 
οικισμού Αρχίπολης και εντός περιοχής Natura, επί πεζοδρομίου,  με 
την προϋπόθεση έγκρισης και αδειοδότησης όλων των συναρμόδιων 
υπηρεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 
 
 
        ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


