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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  25/9/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018    Αριθ. Απόφασης: 1048/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25η Σεπτεμβρίου 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. 
2/57297/21.9.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
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Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος ( 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

8. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικαιολογημένη) 9. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 

10. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

 11.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς και οι 
Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ.Παπαγεωργίου και Εμμ.Στάγκας.   
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
 
 
 

Θ Ε Μ Α 5.5: Έγκριση της αρ. 121/2018 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
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65/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα: 
Αίτημα Ενοικίασης Κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της 
οδού Κωστή Παλαμά» 

 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου  θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ. 
121/2019  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία έχει 
ως εξής: 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
65/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτιικής Κοινότητας Ρόδου που 
έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ 6: «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε 

κατάστημα της οδού Κωστή Παλαμά. (Τροποποίηση Κανονισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων).» 

 
Ο Πρόεδρος κ. Παγκάς Μιλτιάδης εισηγείται το θέμα της Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήματος Τακτοποιήσεων - Απαλλοτριώσεων, 
που αφορά στο αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Κωστή 
Παλαμά.  

Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η εξής: 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από την κα Κώστα Αικατερίνη - 

που διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο - εστιατόριο) 
στη συμβολή των οδών Γ. Αβέρωφ και Κωστή Παλαμά (Ο.Τ. 69) - η ενοικίαση 
κοινόχρηστου χώρου επιφάνειας 34,00 τ.μ. επιπλέον των συνολικά 36,00 τ.μ. 
που χωροθετήθηκαν με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Κ.Χ.) του 
Δήμου Ρόδου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

Εξετάζοντας το αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και 
έχοντας υπόψη : 

1. Την παραπάνω σχετική αίτηση και τα συνημμένα αυτής : 
  α. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, επί του οποίου έχει 

υποδειχθεί από τον ιδιώτη αρχιτέκτονα μηχανικό Δημήτριο Αδαμάκη η θέση 
του καταστήματος, καθώς και η αιτούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου 
πλάτους 6,71 μέτρων και συνολικού εμβαδού 70,00 τ.μ.  

  β. Τη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
αριθ. 1041090 και ημ/νια υποβολής 27-02-2018, με δραστηριότητα 
«Ψητοπωλείο - Εστιατόριο». 

2. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων (Κ.Κ.Χ.) του Δήμου Ρόδου 
που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου και ειδικότερα: 

α. Το Κεφάλαιο 1 αυτού με θέμα «Γενικά» και συγκεκριμένα την 
παράγραφο 1.3 «Αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού» του άρθρου 8 και 
το άρθρο 10 «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων». 

β.  Το Κεφάλαιο 11 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Ροδίων» 
(άρθρο 53 - Δημοτική Κοινότητα Ρόδου) και συγκεκριμένα την παράγραφο 
Α.3. Κωστή Παλαμά με το υπ' αριθ. 10.Α.3 σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει. 
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3.  Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-
2009) απόφαση 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 το άρθρο 2 αυτού με 
θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», στο οποίο 
αναφέρεται 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 1,50 μ. (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 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του 
πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. 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 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο 
από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά 
δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

4. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-
03-2011) με 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)», και 
ειδικότερα τη 2η παράγραφο αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι : 

«Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά 
και των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ’ 
εξουσιοδότηση της οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες 
διαμορφώσεις-αναπλάσεις και ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων 
και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο ισχύει 
και σε περιπτώσεις τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, 
ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε κοινοχρήστους χώρους, για τις 
οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο 
κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της χρήσης του χώρου, όσο 
και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

5. Το γεγονός ότι όλοι οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι στην οδό 
Κ. Παλαμά έχουν μέγιστο πλάτος 3,00 μέτρα,  

η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι να μην τροποποιηθεί ο 
Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων και να παραμείνει η χωροθέτηση 
(μέγιστο πλάτος 3,00 μέτρα σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος) όπως εγκρίθηκε με την προαναφερόμενη απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε 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.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

και αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που 
περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Ομόφωνα αρνητικά στο αίτημα της κας Κώστα Αικατερίνης για την 

επιπλέον παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των οδών Γ. Αβέρωφ και Κωστή Παλαμά 
(Ο.Τ. 69), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Μιχαήλ  Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την ΑΠ 1267/21-6-2018 εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού η οποία συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στην εν λόγω 
απόφαση και κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά. 

 
 
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. 65/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Συμβούλιο την μη τροποποίηση του 
Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και να παραμείνει η χωροθέτηση 
(μέγιστο πλάτος 3,00 μέτρα σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος) όπως εγκρίθηκε με την 755/19-12-2014 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, και κατά συνέπεια την απόρριψη του αιτήματος της 
κας Κώστα Αικατερίνης για την επιπλέον παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
προς ενοικίαση για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των οδών 
Γ. Αβέρωφ και Κωστή Παλαμά (Ο.Τ. 69), σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας 

 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος , ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας, οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Α.Παπουράς, και Α.Μπιλλιά και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Α.Κωνσταντίνου, Π.Τοκούζης, 
Ε.Κασσανής και Γ.Σαρικάς ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

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

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Εγκρίνει την αρ. 121/2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η αρ. 65/2018 
Απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου, για την  μη τροποποίηση 
του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και να παραμείνει η 
χωροθέτηση (μέγιστο πλάτος 3,00 μέτρα σε όλα τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος) όπως εγκρίθηκε με την 755/19-12-
2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και κατά συνέπεια την 
απόρριψη του αιτήματος της κας Κώστα Αικατερίνης για την επιπλέον 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ενοικίαση για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των οδών Γ. Αβέρωφ και Κωστή 
Παλαμά (Ο.Τ. 69), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
 

 
 
 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
    

 


