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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: 636/2018 

 
 

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 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
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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. 

 

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: 
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Θ Ε Μ Α 5.12: Έγκριση της αρ. 89/22-6-2018 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 
4/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Απολλώνων με θέμα: «Έγκριση της πρότασης χωροθέτησης 
θέσεων υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια 
εμποροπανηγύρεων στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων». 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου θέτει υπόψη του Σώματος  την 
αρ.89/2018 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση της Ε.Π.Ζ, η οποία έχει 
ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ 
αριθ. 4/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Απολλώνων που 
έχει ως κάτωθι: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 4 /2018 
 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έγκριση της πρότασης χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου 

εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων στην Τοπική Κοινότητα 
Απολλώνων». 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι 

σύμφωνα με το έγγραφο της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με Αρ. Πρωτ. 
2753/08-02-2018 προτείνονται η χωροθέτηση των παρακάτω τμημάτων για την 
ανάπτυξη στάσιμου εμπορίου ανά εκδήλωση : 

1.  Για την εκδήλωση « Σταυρός » τρείς (3) θέσεις, α) επί του 
οδοστρώματος Δημοτικού δρόμου (εντός οικισμού), τμήμα 1 μήκους 
10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο 1), και  

β) επί πεζοδρομίου (εντός οικισμού) τμήμα 2 συνολικού μήκους 19,00μ. 
με μέγιστο παραχωρούμενο         πλάτος 3,00μ., και γ) τμήμα 3ο μήκους 
3,00μ. 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 (σχέδιο 1), καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής 
εμποροπανηγύρεως. 

2. Για την εκδήλωση « Άγιος Γεώργιος », εκτός οικισμού Απολλώνων, 
τμήμα 5ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 3,00μ. (σχέδιο 
2) . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω 
χώρου στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε διαφορετική περίπτωση η 
εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά Κανονισμό 
Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

3. Για τις εκδηλώσεις « Παναγία Καρυώνα » και « Άγιος Ιωάννης ο 
Αποκεφαλιστής » σε χώρους παραπλεύρως του οδοστρώματος της επαρχιακής 
οδού, με την προϋπόθεση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με 
το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 876/10-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου –Τμήμα Μελετών Δωδ/σου.  

4.  Για την εκδήλωση « Αποστόλων Πέτρου & Παύλου », εντός 
προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, εκτός οικισμού 
Απολλώνων, τμήμα 6ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
3,00μ. και τμήμα 7 μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
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3,00μ. (σχέδιο 3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση της χρήσης 
του εν λόγω χώρου στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης. Σε διαφορετική 
περίπτωση η Εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά 
Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

5.  Για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις εντός προαύλιου χώρου Δημοτικού 
Σχολείου Απολλώνων (εντός οικισμού), τμήμα 4ο μήκους 3,00μ. με μέγιστο 
παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο 1). 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται : 
α. Η ύπαρξη Ελεύθερης ζώνης με ελάχιστο πλάτος 3,05 μ. για την 

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

παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε κατοικίες /καταστήματα /εκκλησίες και 
γενικά σε οποιαδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς 
την ζώνη του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

γ.  Η παραμονή ελεύθερης πρόσβασης στους υφιστάμενους δρόμους 
του οικισμού. 

δ. Η ύπαρξη ελεύθερου χώρου, σε κάθε πεζοδρόμιο, όπου δεν 
διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ελαχίστου πλάτους 1,50μ. (για 
την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία) και επί του οδοστρώματος 
σε οδούς, όπου δεν έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων. 

ε. Η ενημέρωση και λήψη σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια 
Αστυνομική Αρχή όσο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου.  

 
Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 

έλαβαν υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 83 , 84 , 88 , 89 , και 90 του Ν. 
3852/2010. 

 
Αποφάσισαν ομόφωνα 

 
Τη χωροθέτηση των παρακάτω τμημάτων για την ανάπτυξη στάσιμου 

εμπορίου ανά εκδήλωση: 
1.  Για την εκδήλωση « Σταυρός » τρείς (3) θέσεις, α) επί του 

οδοστρώματος Δημοτικού δρόμου (εντός οικισμού), τμήμα 1 μήκους 
10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο1), και  

β) επί πεζοδρομίου (εντός οικισμού) τμήμα 2 συνολικού μήκους 19,00μ. 
με μέγιστο παραχωρούμενο         πλάτος 3,00μ., και γ) τμήμα 3ο μήκους 
3,00μ. 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 (σχέδιο 1), καθ’όλη τη 
διάρκεια διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως. 

2. Για την εκδήλωση « Άγιος Γεώργιος », εκτός οικισμού Απολλώνων, 
τμήμα 5ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 3,00μ. (σχέδιο 
2) . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω 
χώρου στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε διαφορετική περίπτωση η 
εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά Κανονισμό 
Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

3. Για τις εκδηλώσεις « Παναγία Καρυώνα » και « Άγιος Ιωάννης ο 
Αποκεφαλιστής » σε χώρους παραπλεύρως του οδοστρώματος της επαρχιακής 
οδού, με την προϋπόθεση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με 
το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 876/10-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου –Τμήμα Μελετών Δωδ/σου.  
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4.  Για την εκδήλωση « Αποστόλων Πέτρου & Παύλου », εντός 
προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, εκτός οικισμού 
Απολλώνων, τμήμα 6ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
3,00μ. και τμήμα 7 μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
3,00μ. (σχέδιο 3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραχώρηση της χρήσης 
του εν λόγω χώρου στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης. Σε διαφορετική 
περίπτωση η Εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά 
Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

5.  Για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις εντός προαύλιου χώρου Δημοτικού 
Σχολείου Απολλώνων (εντός οικισμού), τμήμα 4ο μήκους 3,00μ. με μέγιστο 
παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο 1). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την ΑΠ 
2735/2017/8-2-218 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού με την 
οποία προτείνονται οι χώροι που αναφέρονται παραπάνω με τους όρους που 
αναγράφονται σε αυτήν   

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 ΑΠ 1016/49/111α/16-6-2018 έγγραφο του ΑΤ Σαλάκου και β) το 
ΑΠ 636/φ. 704.1/23-2-2018 έγγραφο της Π.Υ.Ρ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   
1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος  
2) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής 

Κοινότητας Απολλώνων και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χωροθέτηση 
των παρακάτω τμημάτων για την ανάπτυξη στάσιμου εμπορίου ανά εκδήλωση 

 
1.  Για την εκδήλωση « Σταυρός » τρείς (3) θέσεις, α) επί του 

οδοστρώματος Δημοτικού δρόμου (εντός οικισμού), τμήμα 1 μήκους 
10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο1), και  

β) επί πεζοδρομίου (εντός οικισμού) τμήμα 2 συνολικού μήκους 19,00μ. 
με μέγιστο παραχωρούμενο         πλάτος 3,00μ., και γ) τμήμα 3ο μήκους 
3,00μ. 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 (σχέδιο 1), καθ’όλη τη 
διάρκεια διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως. 

2. Για τις εκδηλώσεις « Παναγία Καρυώνα » και « Άγιος Ιωάννης ο 
Αποκεφαλιστής » σε χώρους παραπλεύρως του οδοστρώματος της επαρχιακής 
οδού, με την προϋπόθεση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με 
το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 876/10-03-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – 
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου –Τμήμα Μελετών Δωδ/σου.  

3.  Για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις εντός προαύλιου χώρου Δημοτικού 
Σχολείου Απολλώνων (εντός οικισμού), τμήμα 4ο μήκους 3,00μ. με μέγιστο 
παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο 1). 

 
4. Για την εκδήλωση « Άγιος Γεώργιος », εκτός οικισμού Απολλώνων, 

τμήμα 5ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 3,00μ. (σχέδιο 
2) θα χωροθετηθεί εφ’ όσον θα παραχωρηθεί η χρήση του εν λόγω χώρου στο 
Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε διαφορετική περίπτωση η εκκλησία 
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(Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας 
σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

5.  Για την εκδήλωση « Αποστόλων Πέτρου & Παύλου », εντός 
προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, εκτός οικισμού 
Απολλώνων, τμήμα 6ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
3,00μ. και τμήμα 7 μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
3,00μ. (σχέδιο 3), που ευρίσκονται εντός του προαυλίου χώρου του Ιερού 
Ναού,  θα χωροθετηθούν εφ’ όσον θα παραχωρηθεί η χρήση τους στο Δήμο 
Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε διαφορετική περίπτωση η εκκλησία (Νομικό 
Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα 
με την παρ. 1 άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

 

 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. 89/22.6.2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ για 

χωροθέτηση  των παρακάτω τμημάτων για ανάπτυξη στάσιμου εμπορίου 
ανά εκδήλωση στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων, σύμφωνα και με την 
αρ. 4/2018 Απόφασης της Τ.Κ.Απολλώνων, ως εξής :  

   
1.  Για την εκδήλωση « Σταυρός » τρείς (3) θέσεις, α) επί του 

οδοστρώματος Δημοτικού δρόμου (εντός οικισμού), τμήμα 1 μήκους 
10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο1), και  

β) επί πεζοδρομίου (εντός οικισμού) τμήμα 2 συνολικού μήκους 
19,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο         πλάτος 3,00μ., και γ) τμήμα 
3ο μήκους 3,00μ. 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 (σχέδιο 1), καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής 
εμποροπανηγύρεως. 

2. Για τις εκδηλώσεις « Παναγία Καρυώνα » και « Άγιος 
Ιωάννης ο Αποκεφαλιστής » σε χώρους παραπλεύρως του 
οδοστρώματος της επαρχιακής οδού, με την προϋπόθεση κατασκευής 
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κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 876/10-03-
2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Δ/νση Τεχνικών Έργων 
Δωδ/σου –Τμήμα Μελετών Δωδ/σου.  

3.  Για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις εντός προαύλιου χώρου 
Δημοτικού Σχολείου Απολλώνων (εντός οικισμού), τμήμα 4ο μήκους 
3,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00μ. (σχέδιο 1). 

 
4. Για την εκδήλωση « Άγιος Γεώργιος », εκτός οικισμού 

Απολλώνων, τμήμα 5ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο 
πλάτος 3,00μ. (σχέδιο 2) θα χωροθετηθεί εφ’ όσον θα παραχωρηθεί η 
χρήση του εν λόγω χώρου στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε 
διαφορετική περίπτωση η εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να 
εκδώσει υποχρεωτικά Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 
άρθρου 38 του Ν.4497/2017. 

5.  Για την εκδήλωση « Αποστόλων Πέτρου & Παύλου », εντός 
προαύλιου χώρου Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, εκτός οικισμού 
Απολλώνων, τμήμα 6ο μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο 
πλάτος 3,00μ. και τμήμα 7 μήκους 10,00μ. με μέγιστο παραχωρούμενο 
πλάτος 3,00μ. (σχέδιο 3), που ευρίσκονται εντός του προαυλίου χώρου 
του Ιερού Ναού,  θα χωροθετηθούν εφ’ όσον θα παραχωρηθεί η χρήση 
τους στο Δήμο Ρόδου με σύμβαση μίσθωσης . Σε διαφορετική περίπτωση 
η εκκλησία (Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να εκδώσει υποχρεωτικά 
Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 38 του 
Ν.4497/2017. 

 
 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


