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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  26/6/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:11/26-6-2018    Αριθ. Απόφασης: 631 /2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 
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. 
2/38622/22.6.2018 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 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

 25.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
  

 

6.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

   

8. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

9.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

10.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

11.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

12. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 30.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

13. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

14.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

15. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

31.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

17.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

18.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

19.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

 

9.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

11.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 

(δικ/νη) 

13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

6. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

14.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

(δικ/νη) 

7.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 
 

15. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

8.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 

16.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας κ.Ευγένιος 
Κορναρόπουλος. 
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Κα Μαρία Καραγιάννη αποχώρησε από τη 

Συνεδρίαση μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα ένας (31), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 5.7: Έγκριση της αρ. 74/22-6-2018 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.6/2018 
απόφασης της Τ.Κ.Αρχίπολης για χωροθέτηση υπαίθριου 
εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών 
εκδηλώσεων στην Τ.Κ.Αρχίπολης. 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου θέτει υπόψη του Σώματος  την 
αρ.74/2018 Απόφαση της Ε.Π.Ζ, η οποία έχει ως εξής: 

 

 
Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την 

υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Αρχίπολης έχει ως εξής: 

 
Θ Ε Μ Α 2ο  ημερήσιας διάταξης : 
«Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια 

εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική 
Κοινότητα Αρχίπολης». 

Αριθμός Απόφασης 6/2018 
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης καταθέτει 

την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που αφορά την 
χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων 
και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης. 

1. το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6/44695/13-06-2017 (1318/19-06-2017 
ΔΠΣ) έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

2. το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 6/12883/28-02-2018 (519/08-03-2018 
ΔΠΣ) έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

 
3.   Την υπ΄αριθμ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β΄/31-12-

2009) απόφαση 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 ισχυεί 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 εγκάρδια 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 
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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 πραγματικά 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 3,50μ. 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 αριθμ. 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 Β.Δ. της 06-02-1956 (ΦΕΚ 47Α/08-02-1956) με θέμα «περί 

καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών του κράτους κατά τας 
διατάξεις του Ν. 3155/55 περί κατασκευής και συντήρησης οδών» 

β. 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». 

γ. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) με θέμα «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

δ. 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 (υπο την έννοια ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.). 

ε. του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α΄/25-11-2011), «Νέος τρόπος 
έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». 

στ. του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α΄/09-04-2012) με θέμα «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκε και ισχυεί. 

ζ. Του Ν.4497/2017 (ΦΕκ 171Α’ /13-11-17) με θέμα «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

 
6. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 Φ.701.2/15-12-2017 

(ΑΔΑ:78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) της Νομικής Υπηρεσίας του Αργηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Δημοσίευση Νόμου αναφορικά με την 
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», στο 
οποίο αναφέρονται τα εξής: «Στους φορείς λειτουργίας των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων συνιστάται, όπως στο πλάισιο διασφάλισης της 
πυροπροστασίας αυτών, να προβούν στην προμήθεια φορητών 
πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω 
(β) και (γ) σχετικές.» 
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7. Τα αρχεία της υπηρεσίας 
8. Την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η υπηρεσία. 
 
Η Υπηρεσία μας προτείνει: 
 
- Κοινόχρηστοι χώροι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχέδιο  για 

την χωροθέτηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στα πλαίσια των 
εμποροπανήγυρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης. 
Αναλυτικότερα προτείνονται τα παρακάτω τμήματα 

1. Επί του οδοστρώματος επαρχιακής οδού (εντός οικισμού), 
τμήμα 1 μήκους 30,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. 
(σχέδιο 1), με την προϋπόθεση έγκρισης της Αστυνομικής Δ/νσης 
Δωδεκανήσου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων στο 
τμήμα ΑΒ, καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων και  

2. Εντός προαύλιου χώρου σχολείου Αρχίπολης, τμήμα 2 
συνολικού εμβαδού 485,00 τ.μ. (σχέδιο 2). 

Σε κάθε περίπτωση: 
- Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστό πλάτος 3,50μ. για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 
- Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που 

δεν παρεμποδίζεται η είσοδος σε 
κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και γενικά σε οποιασδήποτε 
χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς τη ζώνη του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

- Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους 
υφιστάμενους δρόμους του οικισμού. 

- 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. 

- θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, 
καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες 
ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις προτεινόμενες χωροθετήσεις, από 
την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. 

- θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων 
στο πλαίσιο διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην 
προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στις (β) και (γ) σχετικές του υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 
Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ:78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της Νομικής 
Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότηση σας 
σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ87Α΄/07-06-
2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου τοπικής κοινότητας και του άρθρου 
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79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/08-06-2006 περί κανονιστικών 
αποφάσεων, και  

Ύστερα από τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. 
 

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

Γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά 
τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων  και λοιπών εκδηλώσεων  της Τοπικής 
μας Κοινότητας σύμφωνα με την εισήγηση του Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την ΑΠ Β519/13-4-2018 εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στην 
απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχίπολης, και κάλεσε τα μέλη να 
αποφασίσουν σχετικά.  

 
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 ΑΠ 
1016/49/142-β/15-6-2018 έγγραφο του Α.Τ. Αρχαγγέλου, σύμφωνα με 
το οποίο συνηγορεί στη χωροθέτηση του τμήματος 1  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 

Κοινότητας Αρχίπολης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
χωροθέτηση, για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια 
εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα 
Αρχίπολης των παρακάτω: :    

Α) Επί του οδοστρώματος επαρχιακής οδού (εντός οικισμού), 
τμήμα 1 μήκους 30,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. 
(σχέδιο 1), με την προϋπόθεση έγκρισης της Αστυνομικής Δ/νσης 
Δωδεκανήσου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων στο 
τμήμα ΑΒ, καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων και  

Β) Εντός προαύλιου χώρου σχολείου Αρχίπολης, τμήμα 2 
συνολικού εμβαδού 485,00 τ.μ. (σχέδιο 2). 

Σε κάθε περίπτωση: 
- Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστό πλάτος 3,50μ. για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 
- Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που 

δεν παρεμποδίζεται η είσοδος σε 
κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και γενικά σε οποιασδήποτε 
χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς τη ζώνη του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

- Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους 
υφιστάμενους δρόμους του οικισμού. 
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- 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. 

- θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, 
καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες 
ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις προτεινόμενες χωροθετήσεις, από 
την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. 

θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην 
προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στις (β) και (γ) σχετικές του υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 
Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ:78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της Νομικής 
Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.         

 

 Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος, ο 

Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι             

κ.κ. Ε.Ατσίδη, Ι.Γιαννακάκης, Α.Παπουράς και Δ.Μουτάφης ήταν 

απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

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

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 και 79   του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
 
Την έγκριση της αρ. 74/22.6.2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ για 

χωροθέτηση άσκησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια 
εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα 
Αρχίπολης, σύμφωνα και με την αρ. 6/2018 Απόφασης της 
Τ.Κ.Αρχίπολης, ως εξής :  

 
   
Α) Επί του οδοστρώματος επαρχιακής οδού (εντός οικισμού), 

τμήμα 1 μήκους 30,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. 
(σχέδιο 1), με την προϋπόθεση έγκρισης της Αστυνομικής Δ/νσης 
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Δωδεκανήσου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων στο 
τμήμα ΑΒ, καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων και  

Β) Εντός προαύλιου χώρου σχολείου Αρχίπολης, τμήμα 2 
συνολικού εμβαδού 485,00 τ.μ. (σχέδιο 2). 

Σε κάθε περίπτωση: 
- Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστό πλάτος 3,50μ. για 

την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 
- Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που 

δεν παρεμποδίζεται η είσοδος σε 
κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και γενικά σε οποιασδήποτε 
χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς τη ζώνη του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

- Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους 
υφιστάμενους δρόμους του οικισμού. 

- 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. 

- θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, 
καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες 
ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις προτεινόμενες χωροθετήσεις, από 
την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. 

θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην 
προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαλαμβανόμενα στις (β) και (γ) σχετικές του υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 
Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ:78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της Νομικής 
Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.         

 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


