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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/22-03-2017. 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 22/03/2017 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:15 συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ. 147/05-03-2017 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.) , ύστερα από 
πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Αποφ. Δημάρχου 811/14-
03-2017 «περί ορισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), αριθ. 2/19260/16-03-2017 που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 
παρ. 6 του Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ87Α΄) 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ήταν:   

 
      Παρόντες:1) Παλαιολόγου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος  
                      2) Γιώργος Κακούλης -Μέλος  
                      3)  Κυριαζής Στέφανος- Μέλος 
                      4)  Παπαδημητρίου- Ξεπαπαδάκη Βασιλική- Μέλος 
                      5) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου Αντιδήμαρχος Μέλος  
                      6) Γιαννακάκης Ιωάννης-Μέλος      
                      7))Τοκούζης Παναγιώτης- Μέλος                                                                                                                            
                      8)Σταματία Σαρρή –Υψηλάντη- Μέλος      
                      9) Καλαθενός Σαάββας Αναπλ/κο Μέλος στη θέση του κ. Χριστοδούλου  
                     10) Κασανής Ευγένιος Αναπλ/κο Μέλος στη θέση της κ. Καραγιάννη          
        
       Απόντες: 1) Μαρία Καραγιάννη Αντιπρόεδρος (Δικαιολογημένη)  
                      2) Κούρτης Ιωάννης- Μέλος (Δικαιολογημένος) 
                      3) Χριστοδούλου Μιχαήλ – Μέλος (Δικαιολογημένος) 
 
Αρ. αποφ. 26/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 6Κ0ΛΩ1Ρ-ΨΝ3 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 
(‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 
4033/20016 στ) 4446/2016). 

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός είπε ότι, κατόπιν 

επικοινωνίας με την Δνση Πολεοδομίας, ζητείται η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 
θέμα αυτό, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε θέματα 
πολεοδομικά, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα μελετήσει το αρμόδιο Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την 
εν λόγω υπηρεσία, για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Καλό θα είναι κ. Πρόεδρε, κάποια θέματα που χρονίζουν 

να εξετάζονται  για να μην παρατηρείται το φαινόμενο των αναβολών. 
 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος):  Έχετε δίκιο, αλλά επειδή συνεδριάζουμε  ως νέα 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για πρώτη φορά με αυτή την σύνθεση, ας το αναβάλουμε για να έχουμε 
πληρέστερη εικόνα. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Επειδή συνεδριάζουμε κ. Πρόεδρε για πρώτη φορά θα 

δεχθώ την πρόταση σας για αναβολή της συζήτησης των θεμάτων που προτείνει ο νομικός Σύμβουλος 
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να αναβληθούν για την επόμενη συνεδρίαση. Όμως αυτό θα είναι καλύτερα να μην ξαναγίνει, διότι 
κλονίζεται η αξιοπιστία της Επιτροπής. 

 
 
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 ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για τους λόγους που ανέπτυξε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιαννακός στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
 
Αρ. αποφ. 27/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 7Τ62Ω1Ρ-ΩΑΟ   

Περίληψη 
 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε.  στη Δ.Κ. Ρόδου  (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης). 

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός είπε ότι, κατόπιν 

επικοινωνίας με την Δνση Πολεοδομίας, ζητείται η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 
θέμα αυτό, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε θέματα 
πολεοδομικά, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα μελετήσει το αρμόδιο Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την 
εν λόγω υπηρεσία, για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακάκης επανέλαβε την τοποθέτηση του να μην αφήνουμε να χρονίζουν τα 

θέματα αλλά να εξετάζονται και να λαμβάνεται άμεσα η σχετική απόφαση.  
 
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 ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για τους λόγους που ανέπτυξε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιαννακός στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
Αρ. αποφ. 28/22-03-2017                                           ΑΔΑ: Ω9ΑΣΩ1Ρ-ΑΝΥ 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης 
α) αριθ. 3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016. 

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός είπε ότι, κατόπιν 

επικοινωνίας με την Δνση Πολεοδομίας, ζητείται η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 
θέμα αυτό, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε θέματα 
πολεοδομικά, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα μελετήσει το αρμόδιο Τμήμα 
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Ελέγχου Κατασκευών, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την 
εν λόγω υπηρεσία, για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακάκης επανέλαβε την τοποθέτηση του να μην αφήνουμε να χρονίζουν τα 

θέματα αλλά να εξετάζονται και να λαμβάνεται άμεσα η σχετική απόφαση.  
 
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 ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για τους λόγους που ανέπτυξε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιαννακός στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
 
Αρ. αποφ. 29/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 70ΜΞΩ1Ρ-ΗΓΠ 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1538/2016).  

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός είπε ότι, κατόπιν 

επικοινωνίας με την Δνση Πολεοδομίας, ζητείται η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 
θέμα αυτό, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε θέματα 
πολεοδομικά, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα μελετήσει το αρμόδιο Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την 
εν λόγω υπηρεσία, για την λήψη σχετικής απόφασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής ζήτησε να εξεταστεί το θέμα της Δημ. Θεοδωράκη συνολικά και όχι μεμονωμένα. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακάκης επανέλαβε την τοποθέτηση του να μην αφήνουμε να χρονίζουν τα 

θέματα αλλά να εξετάζονται και να λαμβάνεται άμεσα η σχετική απόφαση.  
 
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 ομόφωνα 
 

        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για τους λόγους που ανέπτυξε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιαννακός στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
 
Αρ. αποφ. 30/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 78ΝΔΩ1Ρ-890   
 

Περίληψη 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΡΦΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ 

επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6790/2016). 
 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 6790/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
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              ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «καφετέρια παιδότοπος» επί της οδού: 

Γεωργίου Σεφέρη, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ.7114 Φ.701.14/ΑΜ 2323-71/88 της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας & με τα υπ. αρ. 7409/2015 & 4625/2016 έγγραφα του Τμήματος Αυθαιρέτων Κατασκευών, 
διαπιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις που συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων 
της Α.Ι.Λ. που χορηγήθηκε με όρους και προυποθέσεις επί ποινή κυρώσεων και ανάκλησης 
της αδείας, σε περίπτωση παράβασης των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών-
Αγορανομικών-Αστυνομικών Πολεοδομικών-Προστασίας κοινοχρήστων χώρων και λοιπών 
διατάξεων. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6234/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις.       

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  
περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης κ. Θ. Σπανού είπε ότι ο κ. Αρφαράς έχει 
τακτοποιήσει την εκκρεμότητα που είχε στην επιχείρηση του.  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να μην ανακληθεί κ. Πρόεδρε λόγω 
τακτοποιήσεως των εκκρεμοτήτων. 

 
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 ομόφωνα 
 

        Την μη ανάκληση της  ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Αρφαρά Μιχαήλ επί 
της οδού Γεωργίου Σεφέρη, λόγω τακτοποιήσεως των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν.  

 

Αρ. αποφ. 31/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 73ΙΡΩ1Ρ-ΒΘΥ 

 
Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  
(Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016). (  

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Κ. Γιαννακός είπε ότι, κατόπιν 

επικοινωνίας με την Δνση Πολεοδομίας, ζητείται η αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για το 
θέμα αυτό, καθώς και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν σε θέματα 
πολεοδομικά, διότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία θα μελετήσει το αρμόδιο Τμήμα 
Ελέγχου Κατασκευών, ώστε στην επόμενη συνεδρίαση να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από την 
εν λόγω υπηρεσία, για την λήψη σχετικής απόφασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής ζήτησε να εξεταστεί το θέμα της Δημ. Θεοδωράκη συνολικά και όχι μεμονωμένα. 

 
Στη συνέχεια ο κ. Γιαννακάκης επανέλαβε την τοποθέτηση του να μην αφήνουμε να χρονίζουν τα 

θέματα αλλά να εξετάζονται και να λαμβάνεται άμεσα η σχετική απόφαση.  
 
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 ομόφωνα 
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        Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για τους λόγους που ανέπτυξε ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιαννακός στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης.  

 
Αρ. αποφ. 32/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΩΟΣΜΩ1Ρ-ΩΚ3 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του  ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. 
Δόμησης αριθ. 7631/2016). 

 
 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 7631/2016 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
          ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης» επί της οδού: 

Ορφανίδου αρ. 42, όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 1020/1904/10-β (2016) έγγραφο του Α.Τ.Ρ., 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος στερούμενος αδείας Α.Ε.Π.Ι. 

 Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των όρων της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 6984/2016 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.     ) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  
περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Σε κέντρο διασκέδασης η μουσική είναι 

συστατικό στοιχείο της  Άδειας λειτουργίας. 
 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα 

με την ΑΕΠΙ, υπάρχει έρευνα που γίνεται από την Ελληνική Πολιτεία, εάν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της 
εταιρείας, θα πρέπει να το αναβάλουμε. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Δεν πρέπει να ανακληθεί δεδομένου ότι για μια εταιρεία 

που έχει περιπλακεί δικαστικώς, καταλαβαίνετε, άρα τίθεμαι υπέρ της μη ανάκλησης. 
 
ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΒΤΗΣ (Μέλος): Τοποθετούμαι υπέρ της πρότασης του κ. Χατζηϊωάννου, 

γιατί απ’ ότι γνωρίζω έχει τροποποιηθεί ο νόμος. Και επειδή έχει εμπλακεί η εταιρεία σε δικαστικούς 
αγώνες πιθανόν να αλλάξει κάτι στο νόμο και να μην επιβαρυνθεί ο διοικούμενος. Αν ήταν θέμα 
ηχορύπανσης θα ήμουν ο πρώτος που θα ζητούσε να συζητηθεί. 

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Και η δική μου εισήγηση είναι να αναβληθεί. 
 
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 κατά πλειοψηφία 
 

         Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση. (Μειοψηφεί ο κ. Γιαννακάκης που πρότεινε να μην 
ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας). 

 
Αρ. αποφ. 33/22-03-2017                                           ΑΔΑ: Ω2ΦΓΩ1Ρ-ΦΨΛ 
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Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του  ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 726/2017). 

 
            Ο κ. Κασανής δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον 

καταρτισμό και λήψη της παρούσης.                                  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 726/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
          ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
 Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «εστιατόριο» επί της οδού: Ηρώων 

Πολυτεχνείου αρ. 14, ιδιοκτησίας κου ΣΑΒΒΑΚΗ Γεωργίου όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
8123/ Φ. 700.5 (Α.Μ. 529/3/81), έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, 
διαπιστώθηκε να λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

Η ανωτέρω παράβαση αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση της Α.Ι.Λ. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 298/2017 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.826) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη 
σχετική άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του 
άρθρου 73, παρ. 1,  περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

 

Ο ανωτέρω προσκόμισε την ΑΠ 1260 Φ.700.5/10-3-2017 αίτηση προς την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία με την οποία αιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας, και δήλωσε ότι το κατάστημα είναι 
κλειστό διότι λειτουργεί εποχιακά. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή κ. Πρόεδρε προσκόμισε αίτηση για 

έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας και επειδή όπως οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι το κατάστημα 
είναι κλειστό και δεν λειτουργεί τώρα τη χειμερινή περίοδο, αλλά εποχιακά, και δεν τίθεται σε κίνδυνο η 
ασφάλεια των πελατών, να το αναβάλουμε για την επόμενη συνεδρίαση, έτσι ώστε να προσκομιστεί το 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Αν λειτουργούσε το κατάστημα, τότε η εισήγηση θα ήταν ανάκληση της 
άδειας. 

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Και η δική μου εισήγηση είναι να αναβληθεί. Η 

αναβολή ζητείται επειδή το κατάστημα είναι κλειστό, διαφορετικά, επειδή αφορά την ασφάλεια των 
πελατών θα εισηγούμουν ανάκληση της άδειας.  

 
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, και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση.  

 
Αρ. αποφ. 34/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 7Μ4ΚΩ1Ρ-ΠΕΩ 
 

Περίληψη 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79 (Έγγραφο Δνσης 
Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1214/2017). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 1214/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 



 

60 

 

          ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
              
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού: 

Ναυάρχου Κόδριγκτων αρ. 79, ιδιοκτησίας κα PLUGINA Yulia όπου σύμφωνα με το υπ. αρ. 
1057/9/2309-α, έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος  Ρόδου, διαπιστώθηκε να λειτουργεί 
παράνομα και ως χώρος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και συγκεκριμένα, το παίγνιο πόκερ 
με την παραλλαγή αυτού του τύπου Τexas Holdem κατά παράβαση του Β.Δ. 21/1971, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2515/1997 και Ν. 2753/1999 σε συνδυασμό με το Ν.2206/1994 
«περί καζίνων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4002/2011»πεί διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων», τροποποιώντας ουσιωδώς τους όρους και τις προυποθέσεις της εγκεκριμένης 
Α.Ι.Λ.   

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 718/2017 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
αντιρρήσεις.(φ.135) 

Σας παρακαλούμε για εισαγωγή της υπόθεσης και για λήψη απόφασης που αφορά στη σχετική 
άδεια του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης, βάσει του άρθρου 73, παρ. 1,  
περ. α΄,  υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

  

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η δικηγλορος Ρόδου κ. Νατάσα Πασπανικολάου που ζήτησε την 
αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης, διότι ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεση κ. 
Δημητριάδης δεν είναι δυνατόν να παρασταθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής διότι παρίσταται στο 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο και από αναβολή στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Επειδή υπάρχει έγγραφο της Αστυνομίας, 
όπου διαπιστώνονται παράνομα παίγνια, και δεν έχω πλήρη εικόνα του φακέλου κατά πόσον έχει 
ασκηθεί ποινική δίωξη και σε ποιο βαθμό, για να οδηγηθεί το Σώμα σε ανάκληση της άδειας του 
συγκεκριμένου καταστήματος θα πρέπει, σύμφωνα με την νομοθεσία να υπάρχει απόφαση τελεσίδικη. 
Για αυτό η εισήγηση της Ν.Υ.. είναι να αναβληθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα αν έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη και σε ποιο βαθμό. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος):  Θα συμφωνήσω με την αναβολή, όχι για τους λόγους που 

ζήτησε η εκπρόσωπος, αλλά για τους λόγους που προέβαλε ο Νομικός Σύμβουλος. Εδώ δεν είμαστε 
δικαστήριο και δεν μας ενδιαφέρει αν ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει άλλη δουλειά η όχι. 

  
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, και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

         Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση, για τους λόγους που αναφέρει ο Νομικός Σύμβουλος στο 
σκεπτικό μέρος της παρούσης. 

 

Αρ. αποφ. 35/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΩΚΣΒΩ1Ρ-ΘΦ8   

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Κ. ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  
επί της οδού Ευριπίδου 10 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1200/2017). 

            
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 1200/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
                       
 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια-

Μπαρ)»ιδιοκτησίας «Κ. ΖΩΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Ευριπίδου αρ.10 Μεσαιωνική Πόλη(Φ.657)  
ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρ.1057/9/7/05-02-17 έγγραφο του Αστ. Τμήματος Ρόδου 
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Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 
ότι στο κατάστημα του θέματος λειτουργούσε μουσική σε ηχοστάθμη 82&84db αντί του 
προβλεπομένου ορίου των 80db 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 092/17-05-16 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(αλλαγή κατηγορίας). 

 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Νομικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Γιαννακός που είπε τα εξής: 
 Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να μην υπάρξει ανάκληση, η μέτρηση τώρα μεόοριο το 80 

db στο 82 και 84 db είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Και επειδή υπάρχουν πολλές απαλλαγές από 
τα δικαστήρια για 82, 85 ακόμα και 90 db καλό θα είναι να προσαρμοζόμαστε με το πνεύμα των 
δικαστικών αποφάσεων. 

  
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, και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

         Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για τους 
λόγους που αναφέρει ο Νομικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Γιαννακός στο σκεπτικό μέρος της παρούσης  

 

Αρ. αποφ. 36/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΩΦ94Ω1Ρ-9Θ4 

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΜΑΡΓΕΛΟΥ 
Εμμανουήλ επί της πλατείας Ιπποκράτους 22 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 
1194/2017). 

            
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 1194/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
                       
 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής  (Καφετέρια-

Μπαρ)»ιδιοκτησίας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Ιπποκράτους αρ.22 Μεσαιωνική 
Πόλη(Φ.003)  

ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρ.1057/9/6/05-02-17 έγγραφο του Αστ. Τμήματος Ρόδου. 
                   
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι στο κατάστημα του θέματος λειτουργούσε μουσική σε ηχοστάθμη 82&84db αντί του 
προβλεπομένου ορίου των 80db 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 156/07-06-12 άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(αλλαγή κατηγορίας). 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Νομικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Γιαννακός που είπε τα εξής: 
 Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας είναι να μην υπάρξει ανάκληση, η μέτρηση τώρα μεόοριο το 80 

db στο 82 και 84 db είναι στο όριο του στατιστικού λάθους. Και επειδή υπάρχουν πολλές απαλλαγές από 
τα δικαστήρια για 82, 85 ακόμα και 90 db καλό θα είναι να προσαρμοζόμαστε με το πνεύμα των 
δικαστικών αποφάσεων. 

  
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, και την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
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         Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για τους 
λόγους που αναφέρει ο Νομικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Γιαννακός στο σκεπτικό μέρος της παρούσης. 

 

Αρ. αποφ. 37/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΩΣΙΓΩ1Ρ-8Β0 

 
Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφο 
Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1028/2017). 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 1028/2017 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Επιχείρηση Αναψυχής (Παραδοσιακό 

καφενείο)»ιδιοκτησίας Δόμνας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  στην οδό Σοφοκλέους αρ.1-3 Μεσαιωνική 
Πόλη(Φ.362)  

ΣΧΕΤ:  Το με αρ.πρ.269/17 έγγραφο του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ. 
                     
 Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι επεκτείνατε το κατάστημα σας, με τη κατασκευή ξύλινου κλειστού χώρου, χωρίς την 
προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία άδεια.  

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 604/22-10-12 άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω  καταστήματος (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-
3852/2010), λόγω τροποποίησης των όρων και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η 
παραπάνω άδεια(επέκταση). 

 
Η δικηγόρος Ρόδου κ. Καρακατσάνη ζητά αναβολή διότι η πληρεξούσια δικηγόρος  που 

χειρίζεται την υπόθεση κ. Αφροδίτη Ιωάννου δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
διότι ευρίσκεται στο δικαστήριο και συγκεκριμένα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου και δικάζει.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να αναβληθεί κ. Πρόεδρε και για τον 

επιπλέον λόγο ότι αφορά Πολεοδομικό θέμα και θα πρέπει να μας δώσει μια εικόνα και η Δνση 
Πολεοδομίας. 

 
ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Μέλος): Διαφωνώ με την αναβολή, δεν αποτελεί λόγο αναβολής η της 

συζήτησης η απουσία δικηγόρου. 
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 κατά πλειοψηφία 
         Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της  ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω 

καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση. (Μειοψηφεί ο κ. Κακούλης που ζήτησε να συζητηθεί το 
θέμα). 

 

 Αρ. αποφ. 38/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΩΠΟΠΩ1Ρ-Ψ7Ε 

 
Περίληψη 

Μη ανάκληση της  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  «Καφετέρια Σνακ 
Μπαρ-BLAZE» ιδιοκτησίας  Δ. & Κ. Μαγκαφάς Ο.Ε. επί της οδού Ι.Λόχου  στην Δ.Ε.Ιαλυσού 
(Έγγραφο ΑΠ 11/16836/8-3-2017 της Δημ. Κοιν. Ιαλυσού. 

            
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το 

ΑΠ 11/16836/8-3-2017 έγγραφο της Δημ. Κοιν. Ιαλυσού που έχει ως κατωτέρω: 
 
          ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση ή μη της  άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος  «Καφετέρια Σνακ Μπαρ-BLAZE» ιδιοκτησίας  Δ. & Κ. Μαγκαφάς Ο.Ε. επί της 
οδού Ι.Λόχου  στην Δ.Ε.Ιαλυσού λόγω τροποποίησης των συνόρων του καταστήματος» . 

ΣΧΕΤ. : Το με αρ.πρωτ. 1011/20-02-2017 της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου. 
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Το με αρ.πρωτ. 6998/23-12-2016 σε ορθή επανάληψη, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Ρόδου. 

 
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο και προκειμένου να λάβετε γνώση σχετικά με την 

υπόθεση, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
 -Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό  διαπιστώθηκε από την Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών- 

Υπηρεσίας Δόμησης  αυθαίρετη  κατασκευή Πέργκολας   στο κατάστημα «Καφετέρια –Σνακ Μπαρ» με 
την επωνυμία ¨BLAZE¨ ιδιοκτησίας  Δ. & Κ. ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ο.Ε (πρώην ιδιοκτήτης Χριστοδούλου Μιχαήλ 
του Κυριάκου).  

 
-Με το αρ πρωτ.11/82251/24-02-2017 έγγραφο μας καλείται ο αναφερόμενος ιδιοκτήτης σε 

ακρόαση-έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία  επίδοσης –θυροκόλλησης 28-02-
2017). 

- Ο εν λόγω επιχειρηματίας δεν κατέθεσε απόψεις-αντιρρήσεις επί του θέματος. 
Κατόπιν τούτων, σας διαβιβάζουμε συνημμένα όλα τα παραπάνω σχετικά έγραφα της υπόθεσης  

λόγω αρμοδιότητας σας. 
 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 27/2016 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου 

η οποία έχει ως εξής: 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ  Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, Καρπάθου, 
Καλύμνου και Κω της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της 11ης πράξης της 7ης 
συνεδρίασης. 

 

Ο υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομίκών Εφαρμογών-Υπηρεσία Δόμησης: Πέρος Γεώργιος    

Διενεργήσαμε σήμερα την 28.11.2016 αυτοψία στην παραπάνω περιοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4  

του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ 195 Α’) περί «διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών 

κ.λ.π.», την παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», την Αντιμετώπιση 

της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’), την 

παρ. 16 του άρθρου 49 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’) περί «Νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου 

κατασκευών και λοιπές διατάξεις», την παρ. 3 άρθρου 22 Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α’) «Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός» όπως αυτός εν’ μέρει ισχύει, των παρ. 8 και 10 άρθρου 9 Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α’) σχετικά με 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π.», των παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

9732/2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ 468 Β’)  περί «Καθορισμού προστίμων και ανέγερσης και διατήρησης των αυθαίρετων 

κατασκευών» και το Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 Α’) όπως αυτός εκάστοτε ισχύει περί «αυθαιρέτων κατασκευών» και 

διαπιστώσαμε τα εξής: 

 

         1. Αυθαίρετη κατασκευή πέργκολας εμβαδού Ε1=31,17τ.μ.και δάπεδο εμβαδού Ε2=61,23τ.μ. κατά 

παράβαση της οικοδομικής αδείας 749/1988 σύμφωνα με το Άρθρο 22 § 3α  του Ν. 1577/85 – Γ.Ο.Κ. και του Ν. 

4067/12  Ν.Ο.Κ. άρθρο 4 και παραγράφους 4,5 και 6.  

 

Στάδιο εργασιών: αποπερατομένη . 

 

Ύστερα από τα παραπάνω η κατασκευή αυτή πρέπει να κατεδαφιστεί (εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ’ αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί στην 

Υπηρεσία Δόμησης σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Ν-4030/11 (ΦΕΚ-249/Α/25-11-11) μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτής στο 

αυθαίρετο και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν τις απόψεις τους (οικοδομική 

άδεια, δήλωση Α.Ν. 410/68, τίτλο Ν. 720/77, δήλωση Ν. 1337/83, απόφαση εξαίρεσης από την 
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κατεδάφιση του άρθρου 9 § 8 Ν. 1512/85 κ.λ.π.). Επίσης απαιτείται η καταβολή παραβόλου 

ύψους πενήντα (50) ευρώ σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4030/2011.   

Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία, το αυθαίρετο που περιγράφεται θα 

κατεδαφιστεί. 

Επίσης σύμφωνα με την § 6 του άρ. 23 του Ν. 2300/95 αντί της ένστασης στην ίδια 

προθεσμία μπορεί να υποβληθεί αίτηση – δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα την έκθεση αυτή και τις τυχόν διορθώσεις που θα κάνει η υπηρεσία όσον αφορά 

το ύψος των προστίμων ώστε να τύχει μείωσης αυτών κατά 30%.)(*) 

 

(*)Το παραπάνω κείμενο εντός παρενθέσεως (διαγράφεται) δεν ισχύει σύμφωνα με το διαβιβαστικό αρ. 

πρωτ.οικ.277/14-09-2016 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ  Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, Καρπάθου, Καλύμνου και Κω 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της 11ης πράξης της 7ης συνεδρίασης. 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις 28/11/16  παρουσία των: 

Πέρος  Γεώργιος …………………...(Υπογραφή) …………………………………………… 

Τσιμπιδάκης Κυριάκος…………………………….(Υπογραφή) …………………………………………… 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ-ΟΔΙΠΟΡΙΚΟ 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ  

1) Πέργκολα με ξύλο και πολυκαρβονικό 

  Ε1= 2,02 Χ 15,43/2 +1,99 Χ 15,43/2 = 15,59 τ.μ.+15,3662,40 τ.μ.=30,95 τ.μ. 

Αξία Ε1 Χ 16€/τ.μ. (σύμφωνα με το παράρτημα Β 15,07)=30,95 τ.μ. Χ 16€/τ.μ. =495,20 € 

 ΚΟΛΟΝΕΣ 

5 Ξύλινα κολονάκια 0,1 μ Χ 0,1μ = 5 Χ 0,1 Χ 0,1 Χ 3,10 μ=0,16 κ.μ. 

1 Δοκάρι  Στηριξης 0,15 Χ 0,07μ =15,25μ Χ 0,15μ Χ 0,07μ=0,16 κ.μ. 

14 Δοκάρια 0,15μ Χ 0,07μ = 14Χ 0,86μΧ 0,15μΧ 0,07μ =0,13 κ.μ. 

Συνολικός όγκος=0,156+0,16+0,13=0,45 κ.μ. 

Αξία V2 X 550€/κ.μ. (σύμφωνα με το παράρτημα Β 19,04)=0,45 Χ 550=247,50€ 

2) Δάπεδο με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης 

Ε2= 16,03 Χ 3,83/2 +16,03 Χ 3,82/2 = 30,70 τ.μ. +30,62 τ.μ.=61,32 τ.μ. 

Αξία Ε2 Χ 35,22€/τ.μ. (σύμφωνα με το παράρτημα Β 7,07)=61,32 τ.μ. Χ 35,22€/τ.μ. =2159,69 € 

3) Δάπεδο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα  

Ε3= 16,03 Χ 3,83/2 +16,03 Χ 3,82/2 = 30,70 τ.μ. +30,62 τ.μ.=61,32 τ.μ. V1=61,32 X 0,15=9,20 κ.μ. 

Αξία V1 Χ 35,22€/τ.μ. (σύμφωνα με το παράρτημα Β 3,02)=9,20 κ.μ. Χ 105,64€/κ.μ. =971,89 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ= (1)+(2)+(3)=495,20+247,50+2159,69+971,89=3874,28 
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Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

Πρόστιμο ανέγερσης = Συμβατική Αξία Αυθαιρέτου Χ 30% Ν. 4178/2013  

(Φ.Ε.Κ. 174
 
Α/08.08.2013) 

Πρόστιμο ανέγερσης = 3874,28 €*30%=1162,28 € 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 1162,28 € 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

(Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174
 
Α/08.08.2013) 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ =3874,28 €*5%=193,71 €<500€ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ =500 € 

                                                  Ο διενεργήσας την αυτοψία υπάλληλος 

                                                                                   28/11/16 

              Πέρος Γεώργιος                             

                                                     Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος):  Κε Πρόεδρε νομικά, και το ξέρουν πάρα πολύ 
καλά αυτό οι μηχανικοί, για να συντελεστεί μια ρυμοτομία πρέπει να γίνει μεταγραφή της πράξης στο 
Κτηματολόγιο.  Όσο η πράξη δεν έχει συντελεστεί με την έννοια της μεταγραφής δεν έχουμε 
απαλλοτρίωση, δεν έχουμε στην ουσία ρυμοτομία. Η πράξη δεν έχει συντελεστεί. 

 
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(Πληρεξούσιος δικηγόρος διοικουμένου): Ευχαριστώ πολύ που μου 

δώσατε το λόγο, και θέλω να πω το εξής, ότι αδίκως και παρανόμως έχει έρθει το θέμα προς συζήτηση 
ενώπιον της Επιτροπής σας, διότι δεν συντρέχει καμία περίπτωση ανακλήσεως η μη της αδείας. Η άδεια 
έχει εκδοθεί  νόμιμα και για τους ακολούθους λόγους σας λέγω ότι κακώς ετέθη θέμα στην Επιτροπή. 
Ξέρουμε ότι το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατεύει την ιδιοκτησία. Και κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία του  ειμή κατόπιν απαλλοτρίωσης και καταβολής αποζημίωσης. Δηλαδή μέχρι να συντελεστεί 
η απαλλοτρίωση δεν στερείται κανείς της ιδιοκτησίας του, σε όλες τις εκφάνσεις δηλαδή της νομής, 
κατοχής και κυριότητας.  

Αυτό συμβαίνει και για τις αστικές απαλλοτριώσεις, αλλά και για τις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις. 
Έριξα μια ματιά στο νόμο περί απαλλοτριώσεων και είναι το άρθρο 48 του 1337/1983 που λέει τα   

εξής: Η πράξη εφαρμογής συνοδεύεται από κτηματογραφικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα 
εφαρμογής, τα οποία περιλαμβάνουν για κάθε ιδιοκτησία το εμβαδόν της, τα στοιχεία των ιδιοκτητών 
της και το ποσοστό συμμετοχής της στην ιδιοκτησία, το ρυμοτομούμενο τμήμα και όλα αυτά.   Και για 
να μην πολυλογούμε, με την μεταγραφή της πολεοδομικής πράξεως επέρχονται όλες οι μεταβολές στις 
ιδιοκτησίες που αναφέρονται στην πράξη εφαρμογής. Δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση κατά νόμο αλλά 
και κατά Σύνταγμα, αλλά και ειδικότερα για τις πολεοδομικές διατάξεις, που απορρέει βέβαια η 
υποχρέωση από το Σύνταγμα, εάν δεν μεταγραφεί η πράξη στα κτηματολογικά βιβλία δεν επέρχεται 
καμία συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Εδώ έχουμε ένα πρόσφατο πιστοποιητικό κυριότητας του 
Κτηματολογίου με ΑΠ 7258/12-12-2016 στο οποίο δεν έχει εγγραφεί καμία απολύτως πράξη 
απαλλοτρίωσης, ούτε ποιό είναι το ρυμοτομούμενο  τμήμα, ούτε ποιο είναι το προσκυρωτέο τμήμα. 
Επομένως εφ όσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες κατ’ αρχήν προϋποθέσεις για την συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κοινόχρηστος χώρος, ως προβλεπόμενος από το σχέδιο 
πόλεως. Επομένως εφ΄ όσον υπάρχει νομικό πρόβλημα για να συντελεστεί- και δεν έχει συντελεστεί-η 
απαλλοτρίωση, δεν μπορούμε να συζητάμε ότι δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του.    

Για το ιστορικό της υπόθεσης η πέργκολα αυτή έχει κατασκευαστεί πριον από 10-12 χρόνια με 
άδεια του Δήμου. Με άδεια του Δήμου Ιαλυσού κατασκευάστηκε, διότι προφανώς ο Δημος γνώριζε ότι 
δεν έχει προβεί σε καμία αναγκαία πράξη για μεταγραφή της πράξεως απαλλοτρίωσης, και έδωσε στον 
ιδιοκτήτη άδεια  και κατασκεύασε την πέργκολα. Έρχεται τώρα το ΣΥΠΟΘΑ που πιστεύω παράνομα διότι 
αντιστρατεύεται στο νόμο και λέει ότι λαμβάνει την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου δια της κηρύξεως 
της απαλλοτριώσεως. Δεν λαμβάνει την ιδιότητα του κοινοχρήστου αν δεν μεταγραφεί στο 
Κτηματολόγιο.  Επομένως έχουμε όλη την ιδιοκτησία και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η καταγγέλλουσα κ. Αλούπη Ελένη που είπε τα ακόλουθα: 
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Γι’ αυτή την κατασκευή έχουν συνταχθεί δύο εκθέσεις αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και 

υπολογισμού προστίμων. Μια το 2009 που δεν εκτελέστηκε διότι δημιουργήθηκε ο Καλλικράτης και 
καθυστερήσανε, αλλά και η Πολεοδομία έχει βάλει το χεράκι της πολύ καλά, και μια τώρα που κρίθηκε 
αυθαίρετη με απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ που είναι ανώτερο όργανο από την Πολεοδομία. Θα σας δώσω 
φωτογραφίες για να δείτε την κατασκευή, η οποία το 2011 ήταν ένα Πι με τζαμαρία μπροστά στο 
δρόμο, το 2012 μετά από παράπονα που έκανα στον κ. Χριστοδούλου έκοψε την τζαμαρία που ήτανε 
μπροστά στο δρόμο, και υποτίθεται το έκανε ανοικτό. Ο κ. Σαρρής είπε ότι η πέργκολα κατασκευάζεται 
με άδεια του Δήμου Ιαλυσού. Θα σας προσκομίσω και την απόφαση του Δήμου Ιαλυσού που του 
παραχωρεί το χώρο, αλλά η απόφαση αυτή ήτανε μαϊμού φτιαγμένη από τον κ. Στάγκα. Διότι όταν εγώ 
πήγα αντίγραφο της απόφασης που του παραχωρούσε το χώρο χωρίς μίσθωμα χωρίς να αναφέρει πόσα 
τετραγωνικά να χρησιμοποιήσει, μου είπαν ότι δεν έχει επικυρωθεί αυτή η απόφαση καθώς έπρεπε, 
επειδή λήφθηκε κατά την προεκλογική περίοδο με αποτέλεσμα να μη είναι δυνατή η έγκριση της. Άρα η 
άδεια του Δήμου Ιαλυσού που επικαλείται ο κ. Σαρρής δεν υπάρχει.   

            
ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(Πληρεξούσιος δικηγόρος διοικουμένου): Δεν υποχρεούται κ. Πρόεδρε 

ο κ. Χριστοδούλου να πληρώνει σε κανένα, διότι είναι κύριος του ακινήτου. Άς μη λέμε λοιπόν λόγια τα 
οποία είναι εκτός του Νομικού πλαισίου. Πολλώ δε μάλλον όταν η αυθαίρετη κατασκευή και 
πολεοδομικά έχει νομιμοποιηθεί, επομένως δεν υπάρχει καμία παράβαση καμία παρανομία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση Συνεπώς δεν συντρέχει καμία προϋπόθεση ανακλήσεως της αδείας. 

 
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Ακούγοντας τον εκπρόσωπο του διοικουμένου κ. Σαρρή 

που είπε ότι δεν έχει συντελεστεί η πράξη μεταγραφής στο κτηματολόγιο συνεπώς ο χώρος δεν έχει 
καταστεί κοινόχρηστος αλλά είναι ιδιωτικός, θα ήθελα την άποψη του δικού μας νομικού Συμβούλου. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Συγκεκριμένα διάβαζα αυτό το κομμάτι του  

της  απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ που λέει ξεκάθαρα, «Σύμφωνα με την παρ. 2 του ‘αρθρου 2 του Ν. 
4178/2013 δεν υπάγονται στον ως άνω νόμο αυθαίρετες κατασκευές που ευρίσκονται σε εγκεκριμένο 
κοινόχρηστο χώρο η του οικισμού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου δεν έχουν συντελεστεί αναγκαστική 
απαλλοτρίωση επί ακινήτων όπου υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα πολιτών. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα 
πράγματα και απορώ πως το ΣΥΠΟΘΑ είχε εικόνα ότι δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση, έκανε δεκτή 
την ένσταση της κυρίας Αλούπη. Διότι εδώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
έχει συντελεστεί αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δηλαδή το συγκεκριμένο τμήμα να ανήκει στο Δήμο να 
είναι κοινόχρηστο. Όταν είναι κοινόχρηστο τότε δεν επιτρέπεται να ενταχθεί στη διαδικασία του Ν. 
4178. Από τη στιγμή που ανήκει σε ιδιώτη, λόγω του ότι δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση, δεν 
συζητάμε για δικαιώματα ΣΥΠΟΘΑ η δικαίωμα η ένταξη, να θεωρηθεί ότι δεν υφίσταται του 
συγκεκριμένου τμήματος το οποίου θεωρήθηκε ως παράνομη κατασκευή. Επι πλέον έχει προσκομιστεί 
και βεβαίωση με ΑΠ 2389/21-12/2016 της Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού περί μη ύπαρξης πράξεως 
αναλογισμού. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μέλος): Εγώ κ. συνάδελφοι μελετώντας όλα αυτά που μας έχουν 

προσκομίσει και ακούγοντας ταυτόχρονα τις απόψεις, καταλήγω σε μια απλή σκέψη, ότι αν έχει 
αποκατασταθεί η κατάσταση και έχει φύγει η πέργκολα να μην προβούμε σε ανάκληση, αλλά αν δεν έχει 
φύγει και μετά από τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν νομίζω ότι πρέπει να ανακαλέσουμε την άδεια. 

 
ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος): Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και η κ. Αλούπη έχει 

ενδεχομένως το δίκαιο της, αλλά αν σταθούμε στα πραγματικά δεδομένα θεωρώ ότι η ιδιοκτησία  ανήκει 
στον κύριο. Τη στιγμή που δεν έγινε καμία απαλλοτρίωση και έχει νομιμοποιηθεί το συγκεκριμένο 
κομμάτι, δεν μπορούμε να προβούμε σε ανάκληση. Μάλλον κάτι πήγε λάθος από την αρχή θα όφειλε ο 
Δήμος να πάρει κάποιες αποφάσεις  για να είναι δίκαια και η χάραξη των πεζοδρομίων κλπ. Από τη 
στιγμή λοιπόν που το τμήμα αυτό ανήκει στον επιχειρηματία, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. 

 
ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Μέλος): Συμφωνώ απόλυτα και με τον κ. Τοκούζη, με κάλυψαν οι 

εισηγήσεις των νομικών και τίθεμαι υπέρ της μη ανάκλησης. 
 
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Μέλος): Για πολλοστή φορά θα πούμε ότι εδώ δεν είμαστε 

δικαστήριο, βλέποντας όμως όλα αυτά τα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί και με γνώμονα την 
τοποθέτηση του κ. Σαρρή και του κ. Γιαννακού θα συμφωνήσω στο ότι αφού είναι ιδιόκτητο το τμήμα 
δεν μπορούμε να προβούμε σε ανάκληση της άδειας.  
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος)  Η εισήγηση μου κ. Πρόεδρε είναι ότι δεν 

μπορούμε να επιληφθούμε σε θέμα ανάκλησης την στιγμή που δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση δεν 
μπορούμε να επέμβουμε εκεί. Θεωρώ ότι νόμιμα έχει υπαχθεί η συγκεκριμένη αυθαίρετη κατασκευή στις 
διατάξεις του νόμου περί αυθαιρέτων.  

  
ΑΛΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ (Καταγγέλλουσα): Πρόθεσή μου δεν είναι να κλείσει το μαγαζί. Πρόθεση 

μου είναι να γκρεμιστεί η αυθαίρετη κατασκευή και να πάει όρια του. Εκεί που είναι η οικοδομική 
γραμμή. 

 
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, τα προσκομιζόμενα έγγραφα , το άρθρο 48 του Ν. 1337/1983, την παρ. 2 
του ‘αρθρου 2 του Ν. 4178/2013   καθώς επίσης την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου κ. Κ. Γιαννακού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία. 
 

         Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος  για τους 
λόγους που αναφέρει ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κ. Γιανακός στο σκεπτικό μέρος της 
παρούσης.  (Μειοψηφεί ο κ. Γιαννακάκης) 

 
Αρ. αποφ. 39/22-03-2017                                           ΑΔΑ: Ψ2ΖΙΩ1Ρ-Η9Δ 
 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου 
με θέμα: Αίτημα άδειας εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στο δήμο Ρόδου (περιοχή 
Ασγούρου – Άνω Ροδίνι – Άνω Ανάληψη) 49 καμπίνες οπτικού δικτύου» 

                                          
Ο Πρόεδρος κ. Μ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριθ. 42/20017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ 6: «Αίτημα άδειας εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στο δήμο Ρόδου 

(περιοχή Ασγούρου – Άνω Ροδίνι – Άνω Ανάληψη) 49 καμπίνες οπτικού δικτύου» 
 
O Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήματος Τακτοποιήσεων  

- Απαλλοτριώσεων, που αφορά στο αίτημα άδειας εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στο Δήμο 
Ρόδου (περιοχή Ασγούρου – Άνω Ροδίνι – Άνω Ανάληψη) 49 καμπίνες οπτικού δικτύου και η εισήγηση 
έχει ως εξής: 

 
ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 52/3013/109-12-2016 (2612/20-12-2016 ΔΠΣ) αίτηση της Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω σχετική αίτηση. 
2. Τις διατάξεις: 
1. Του Ν.Δ. της 17-7-1923 με ΦΕΚ 228Α΄/16-8-1923 «περί σχεδίων πόλεων, κώμων και 

συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών». 
2. Του Π.Δ. της 16-01-1973 (ΦΕΚ 28Δ’/01-02-1973), με θέμα «Περί τροποποίήσεως και 

επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Ρόδου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των 
οικοπέδων αυτού» 

3. του Π.Δ. της 26-01-1979 (ΦΕΚ 132Δ’/ 1- 3-1979), με θέμα «Περί καθορισμού 
συντελεστών και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν 
Ρόδου» 

4. της υπ΄αριθ. ΧΟΠ/ΕΠΑ 25/22-3-94 (ΦΕΚ 403/Δ/26-4-1994) απόφ. Νομ. Δωδ/σου 
Αναθεώρηση - επέκταση του σχεδίου πόλεως Ρόδου Ανάληψη – Ροδίνι. 

5. της υπ’αριθμό 179/27-6-98 απόφασης Γ.Γ.Π., (ΦΕΚ 562/Δ/ 30-7-1998) « Άγιοι Απόστολοι – 
Ασγούρου»  

6. του Π.Δτος /30-9-91, ΦΕΚ 728/Δ/24-10-91,  Α.Ο.Σ. «Ο ΒΑΚΧΟΣ» και «Η ΕΝΩΣΗ» 
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7. του Π.Δτος /1-2-96, ΦΕΚ 142/Δ/16-2-96,  Α.Ο.Σ. « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», όπως τροποποιήθηκε 
με το ΦΕΚ 562/Δ/26-5-05  

8. του Π.Δτος /1-5-96, ΦΕΚ 508/Δ/16-5-96,  Α.Ο.Σ. « Η ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ» 
9. Το Προεδρικό Διάταγμα της 27.6.1998 με ΦΕΚ 564Δ΄/30-7-1998 περί ‘ Έγκρισης της 

πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Ρόδου περιοχής  «Ροδοπούλα»’. 
10. της υπ’ αριθμό 1085/20-12-02 απόφασης Γ.Γ.Π., (ΦΕΚ 32/Δ/28-1-2003 ) «Άνω Ροδίνι» 
11. του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ρόδου  (ΦΕΚ 193/Δ/87). 
12. του ΦΕΚ 47Α/1956 ¨περί καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών του κράτους κατά 

τας διατάξεις του Ν. 3155/55 περί κατασκευής και συντήρησης οδών¨. 
13. 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.¨ 

14. 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. 

15.  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.). 

16. Την Απόφαση 52716/2001 (ΦΕΚ1663/Β/13-12-2001): Κατασκευές και εγκαταστάσεις 
στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής. 

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

18. του Ν. 4030/11, (ΦΕΚ 249/Α/2011). 
19. 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)¨. 

20. 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.   

3. Τα συνυποβληθέντα με την παραπάνω σχετική αίτηση, σκαριφήματα τοποθέτησης νέων 
καμπινών και αναβάθμισης υφισταμένων. 

4. Η Εγκύκλιος 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)"». 

5. 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», σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του οποίου ισχύει 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 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 1,50μ. η ζώνη 
αυτή 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 πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. απολύτως ελεύθερο από 
οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.). (...) » 

6. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. 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)». 

7. Τα αρχεία της υπηρεσίας μας. 
Μετά από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπηρεσία στις νέες και στις 

υφιστάμενες θέσεις σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

8. Οι καμπίνες με κωδικούς 210 και 211 βρίσκονται εκτός σχεδίου σε υφιστάμενους 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους. 

9. Οι καμπίνες με κωδικούς 114, 117, 119, 123, 135, 137, 145, 233, 237, 239, 303, 315 
και C901-113 βρίσκονται σε οδόστρωμα δημοτικής οδού. 
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10. Οι καμπίνες με κωδικούς 307, 311, 312, 313, 316, 317 και 319 βρίσκονται επί του 
επαρχιακού και εθνικού δικτύου.  

11. Η Υπηρεσία προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις - παρατηρήσεις για τις καμπίνες του 
περιγράφονται στα συνυποβαλλόμενο με την αίτηση σχέδια: 

12. Η υφιστάμενη θέση της καμπίνας 116, εμπίπτει εντός πρασιάς σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως Ρόδου και των επεκτάσεων του, επομένως πρέπει να μεταφερθεί από την 
υφιστάμενη της θέση στα όρια του προβλεπόμενου δρόμου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως 
Ρόδου. Η τοποθέτηση της νέας καμπίνας θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεννόηση με τη 
Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

13. Η καμπίνα 119 προτείνεται να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση, η οποία 
βρίσκεται σε οδόστρωμα δημοτικής οδού. 

14. Η καμπίνα 123 προτείνεται να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση, η οποία 
βρίσκεται σε οδόστρωμα δημοτικής οδού. 

 

15. Η προτεινόμενη θέση της καμπίνας 135, εμπίπτει εντός πρασιάς σύμφωνα με 
το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως. 
Προτείνεται η θέση δίπλα από τις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, στα όρια του 
προβλεπόμενου δρόμου. Η 
τοποθέτηση της νέας καμπίνας 
θα πραγματοποιηθεί έπειτα από 
συνεννόηση με τη Δ/νση 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 

 

 

 

16. Η υφιστάμενη θέση της 
καμπίνας 141, εμπίπτει εντός πρασιάς σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως, επομένως 
πρέπει να μεταφερθεί από την υφιστάμενη της 
θέση. Προτείνεται η θέση επί της Γαληνού και 
όχι επί της Ησιόδου όπως προτείνεται στο 
συνημμένο με την αίτηση σχεδιάγραμμα.  

17. Η προτεινόμενη θέση 
της καμπίνας 303, εμπίπτει εντός πρασιάς 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως επί 
της οδού Εμ. Τριανταφυλλίδη. Προτείνεται η 
θέση επί της οδού Αγγ. Σικελιανού, στα όρια 
του προβλεπόμενου δρόμου. Η τοποθέτηση 
της νέας καμπίνας θα πραγματοποιηθεί 
έπειτα από συνεννόηση με τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

18. Η καμπίνα C905 
προτείνεται να τοποθετηθεί στο διαμορφωμένο 
κοινόχρηστο χώρο – χώρος στάθμευσης – 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της 
πολεοδομικής μελέτης του Α.Ο.Σ. «Η 
ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ».  

 

 

 
Στις περισσότερες θέσεις 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 
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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 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. 

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με τη χωροθέτηση των 
παραπάνω θέσεων για την τοποθέτηση νέων καμπινών του ΟΤΕ αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις - παρατηρήσεις, και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τις 
αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις.  

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

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για τη χωροθέτηση των θέσεων που περιγράφονται στην 

εισήγηση, για την τοποθέτηση νέων καμπινών του ΟΤΕ αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις - παρατηρήσεις, και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις όλων των 
συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τις 
αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις. 

 
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 ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χωροθέτηση των θέσεων για την τοποθέτηση νέων καμπινών 
του ΟΤΕ σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως αυτή διατυπώθηκε με 
το υπ’ αριθ. 2612/2016/25-1-2017 έγγραφο της. 

 
Αρ. αποφ. 40/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 72Π1Ω1Ρ-7ΘΤ 
 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου 

με θέμα: «Αίτημα Μπούρα Λαμπρινής για  τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων 
Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά» 

                                           
Ο Πρόεδρος κ. Μ. Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριθ. 41/20017 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ 5: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. 

Μανδηλαρά» 
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O Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήματος Τακτοποιήσεων 
- Απαλλοτριώσεων, που αφορά στην τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό 
Νικηφ. Μανδηλαρά και η εισήγηση έχει ως εξής: 

 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από την κα Μπούρα Λαμπρινή ιδιοκτήτρια 

καταστήματος επί της οδού Μανδηλαρά η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.  

Συγκεκριμένα : 

Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται, από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που 
βρίσκεται επί της οδού Μανδηλαρά 4, η τροποποίηση του ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 665/2007 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου, ο κοινόχρηστος χώρος που 
παραχωρείται στο εν λόγω κατάστημα βρίσκεται σε επαφή με την πρασιά του (ιδιωτική αυλή), έχει 
πλάτος 1,20 μ. και επιφάνεια 16,80 τ.μ. (1,20 μ. x 14,00 μ.), όπως απεικονίζονται στο συνημμένο 
σχεδιάγραμμα με το στοιχείο Κ9.  

Ο εν λόγω παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος διατηρήθηκε ως είχε οριστεί (με την 
προαναφερόμενη απόφαση) στη μελέτη που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας για τη σύνταξη του 
νέου ενιαίου Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με την υπ' 
αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ. 

Με το παρόν αίτημα ζητείται επιπλέον κοινόχρηστος χώρος πλάτους 1,05 και επιφάνειας 13,80 
τ.μ. (1,05μ x 13,15 μ.), όπως απεικονίζονται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που κατατέθηκε 
συνημμένα της σχετικής αίτησης του ιδιώτη Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. Μαυρουδάκη Βασιλείου, 
δηλαδή αιτείται συνολικά 30,55 τ.μ. 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τα συνημμένα στη σχετική αίτηση : 

α. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ιδιώτη Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. Μαυρουδάκη 
Βασιλείου. 

β. Την τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού στην οποία αναφέρεται «Η ιδιοκτήτρια 
αιτείται με την παρούσα την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου του δήμου Ρόδου επί της Μανδηλαρά και 
έμπροσθεν του καταστήματος της, επιφάνειας 30,55 τ.μ. Ο εν λόγω χώρος έχει ήδη χωροθετηθεί από το 
δήμο με την κατασκευή ζαρντινιέρων όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και 
τις φωτογραφίες ». 

γ. Τις φωτογραφίες της όψης του καταστήματος και του έμπροσθεν αυτού 
κοινόχρηστου χώρου. 

δ. Την με αριθμό απόφασης 54/17-03-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος με την οποία χορηγήθηκε στη Λαμπρινή Μπούρα, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας με χρήση 
«Καφετέρια - Εστιατόριο - πιτσαρία)» για το παραπάνω κατάστημα. 

2. α. 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 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 
αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ισχύει 
ότι:  

  «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50 μ. 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». 

β. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. 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)». 

3. Τον ενιαίο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 570/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ρόδου, και ειδικότερα : 

α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
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β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων  Χώρων» 
γ. την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική  Κοινότητα 

Ρόδου» και το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6 που την συνοδεύει.  

4. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας.  

 η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων, ωστόσο θεωρούμε πως το πλάτος πρέπει να τροποποιηθεί από 1,20μ σε 1,85μ, όπως 
τροποποιήθηκε σε όμορο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 570/2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.    

Συνοψίζοντας, προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 
755/2014 απόφαση Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 570/2016 απόφαση Δ.Σ.) και 
συγκεκριμένα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6 που συνοδεύει την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. 
Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» με την κατάργηση του ενοικιαζόμενου 
κοινόχρηστου χώρου που συμβολίζεται με το στοιχείο Κ9 και τον καθορισμό αντί αυτού των 
δυο νέων τμημάτων :  

Κ9α = 1,20 μ. x 14,00 μ. = 16,80 τ.μ. και Κ9β = 0,65 μ. x 13,15 μ. = 8,55 τ.μ. 

όπως αυτά απεικονίζονται στο απόσπασμα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που συνοδεύει 
το παρόν έγγραφο. 

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.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά 
στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 

755/2014 απόφαση Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 570/2016 απόφαση Δ.Σ.) και 
συγκεκριμένα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6 που συνοδεύει την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. 
Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» με την κατάργηση του ενοικιαζόμενου 
κοινόχρηστου χώρου που συμβολίζεται με το στοιχείο Κ9 και τον καθορισμό αντί αυτού των δυο νέων 
τμημάτων :  

Κ9α = 1,20 μ. x 14,00 μ. = 16,80 τ.μ. και Κ9β = 0,65 μ. x 13,15 μ. = 8,55 τ.μ. 

όπως αυτά απεικονίζονται στο απόσπασμα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που συνοδεύει 
την παρούσα απόφαση. 

 
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 ομόφωνα 
 

        Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 41/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' 
αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ. Αριθμ. 570/2016 απόφαση Δ.Σ.) και 
συγκεκριμένα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6 που συνοδεύει την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. 
Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» με την κατάργηση του ενοικιαζόμενου 
κοινόχρηστου χώρου που συμβολίζεται με το στοιχείο Κ9 και τον καθορισμό αντί αυτού των 
δυο νέων τμημάτων : Κ9α = 1,20 μ. x 14,00 μ. = 16,80 τ.μ. και Κ9β = 0,65 μ. x 13,15 μ. = 8,55 
τ.μ. όπως αυτά απεικονίζονται στο απόσπασμα του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που συνοδεύει 
την παρούσα. 

 

Αρ. αποφ. 41/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 75ΘΑΩ1Ρ-3Η7   
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Περίληψη 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Λίνδου που αφορά σε Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε 
κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 238 οικ. Λίνδου). 

 
  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την υπ’ αριθ. 16/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που έχει ως κατωτέρω: 
 

          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 16/15-04-2016 
 
        Κατά τη συζήτηση του παρόντος 3ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης ο Σύμβουλος 

της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης ΛΑΜΠΗΣ του Παναγιώτη λόγω κωλύματος 
απεχώρησε από τη αίθουσα, επειδή δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι 
αφορά αίτημα εξέτασης του ιδίου , με βάσει το Ν.3852/2010 εγκύκλιος αρ.49 και με αριθ. πρωτ: 
74572/29 Δεκεμβρίου 2010 – Λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, παρ.9 (Κώλυμα 
συμμετοχής συμβούλου σε συνεδριάσεις του συμβουλίου). 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε  την έναρξη της Συνεδρίασης, και εισηγούμενος το τρίτο 
θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα παρακάτω: 

    Μας διαβιβάσθηκε το υπ αριθμό 3/28787/15-04-2016 αίτημα του Χρυσοβαλάντη ΛΑΜΠΗ του 
Παναγιώτη για χρήση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται  εντός του 
Οικισμού της Λίνδου με κ.μ 238 οικοδομών Λίνδου συνολικής επιφάνειας (2,35τ.μ) για τη τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών του. 

    Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αρκετοί επιχειρηματίες προτίθενται να ζητήσουν τραπεζοκαθίσματα, 
και δεν είμαι σύμφωνος  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων λόγω ανταγωνισμού και θα αλλοιωθεί 
η εικόνα της Λίνδου.            

    Οι Κοινοτικοί Σύμβουλου α) Διακογεωργίου Βαλάσης και β) Παπαδημητρίου Βανέσα 
συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

   Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, αφού έλαβε υπόψη του 
        α) την εισήγηση του Προέδρου 

        β) Τη σύμφωνη γνώμη  των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου,  

 και   ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 1)Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  θέματος. 
 2)Δεν εγκρίνουμε τη χρήση  κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του  

Χρυσοβαλλάντη ΛΑΜΠΗ του Παναγιώτη που βρίσκεται  εντός του Οικισμού της Λίνδου με κ.μ 238 
οικοδομών Λίνδου συνολικής επιφάνειας (2,35τ.μ), για τη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για την 
εξυπηρέτηση των πελατών του, λόγω ανταγωνισμού και θα αλλοιωθεί η εικόνα της Λίνδου.    

       

 Έπειτα από το πέρας της απόφασης που ελήφθη,  επανήλθε στη αίθουσα της Συνεδρίασης ο 
αποχωρών Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Χρυσοβαλλάντης ΛΑΜΠΗΣ του Παναγιώτη  για τη συζήτηση και τη 
λήψη περαιτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου. 

                             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/15-04-2016  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 50/14-3-2017 εισήγηση της 
Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε 

κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 238 οικ. Λίνδου).  



 

75 

 

Σ Χ Ε Τ .  : α. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3/30104/19-04-2016 Δ.Ε. Λινδίων έγγραφο της Δ.Κ. 
Λίνδου (που έλαβε αριθ. πρωτ. 828/26-04-2016 από την Υπηρεσία μας), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
υπ' αριθ. 16/2016 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου.   

    β. Το υπ' αριθ. πρωτ. 6541/18-08-2016 (α.π. 1686/24-08-2016 Δ/νσης μας) 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. (σε απάντηση του υπ' αριθ. πρωτ. 828/1107/14-07-2016 
εγγράφου μας). 

  γ. Το υπ' αριθ. πρωτ. 11766/2016/23-02-2017 (α.π. 430/03-03-2017 Δ/νσης μας) 
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου. (σε απάντηση των υπ' αριθ. πρωτ. 1844/2016(ΟΙΚ.)/16-
09-2016 και 2109/22-11-2016 εγγράφων μας).  

  
Με το παραπάνω σχετικό (α), μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθ. 16/2016 απόφαση του 

Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου που αφορά σε αίτημα του κ. Λάμπη Χρυσοβαλάντη για 
ενοικίαση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται εντός του οικισμού της 
Λίνδου (κ.μ. 238 οικοδομών Λίνδου). Πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που 
λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (αναψυκτήριο)», σύμφωνα με την υπ' 
αριθ. αποφ. Δημάρχου 2507/28-07-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Τα δυο αιτούμενα τμήματα 
κοινόχρηστου χώρου έχουν πλάτος 0,70 μ. και βρίσκονται εκατέρωθεν της εισόδου του καταστήματος 
και σε επαφή με την πρόσοψή του, όπως συμβολίζονται με τα στοιχεία Ε1 = 0,70 μ. x 1,86 μ. και Ε2 = 
0,70 μ. x 1,50 μ., με συνολικό εμβαδόν 2,35 τ.μ., στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα - κάτοψη του ιδιώτη 
πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Α. Πρασσά.  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την παραπάνω υπ' αριθ. 16/2016 απόφαση Δ.Κ. Λίνδου σύμφωνα με την οποία το 
Συμβούλιο «δεν εγκρίνει τη χρήση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του 
Χρυσοβαλάντη Λάμπη του Παναγιώτη που βρίσκεται εντός Οικισμού της Λίνδου με κ.μ. 238 οικοδομών 
Λίνδου συνολικής επιφάνειας (2,35 τ.μ.), για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για την εξυπηρέτηση 
των πελατών του, λόγω ανταγωνισμού και αλλοίωσης της εικόνας της Λίνδου». 

2. Τον ενιαίο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.) και ειδικότερα : 

α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
 β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων» 
 γ. το άρθρο 32 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Λίνδου».  

3. α. 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 τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το 
οποίο ισχύει ότι:  

  «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50 μ. 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». 

 β. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. 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)». 

4.  Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά την οποία 
διαπιστώθηκε ότι ο εναπομένων ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος είναι μεγαλύτερος από 3,50 μ. και η 
παραχώρηση 0,70 μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (όπως π.χ. τύπου σταντ με σκαμπό) σε επαφή 
με την πρόσοψη του καταστήματος δεν θα παρακωλύει τη διέλευση. 

5. Α. Το γεγονός ότι ο οικισμός της Λίνδου είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός 
χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 24Β'/22-01-1960, 35Β'/02-02-1962, 129Β'/04-
03-1981). 

Β. Τον Ν.3028/2002 – ΦΕΚ 153Α’/28-06-2002 περί προστασίας Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα την παράγραφο 5 του άρθρου 14 αυτού με θέμα 
«Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς – Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους» όπου αναφέρεται 
ότι : «Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται δραστηριότητες, καθώς και 
χρήσεις των κτισμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες 
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δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και τη δομή των επί μέρους κτισμάτων ή χώρων ή του 
συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσματος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου 
χώρου χορηγείται άδεια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη του Συμβουλίου.».  

Γ. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 828/1107/14-07-2016 ερώτημα της Δ/νσης μας προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου σχετικά με τον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο, στο οποίο διατυπώνεται η 
άποψη πως η Υπηρεσία μας «δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση των δυο αιτούμενων 
τμημάτων κοινόχρηστου χώρου Ε1 και Ε2 πλάτους 0,70 μ. εκατέρωθεν της εισόδου του καταστήματος 
του κ. Λάμπη Χρυσοβαλάντη (με κ.μ. 238 οικοδομών Λίνδου), συνολικού εμβαδού 2,35 τ.μ., όπως 
αυτά απεικονίζονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα - κάτοψη του ιδιώτη πολιτικού 
μηχανικού Γεωργίου Α. Πρασσά. Προτείνεται ωστόσο να τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
παραχώρηση του εν λόγω χώρου η τοποθέτηση σε αυτόν μόνο τραπεζοκαθισμάτων περιορισμένων 
διαστάσεων όπως π.χ. τύπου σταντ με σκαμπό.» 

Δ. Την υπ' αριθ. πρωτ. 6541/18-08-2016 (α.π. 1686/24-08-2016 Δ/νσης μας) 
απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου (β’ σχετικό) στο παραπάνω έγγραφό μας, στην 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι : «σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι κατ’ αρχήν αντίθετη 
στο θέμα της ενοικίασης/παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου εντός του γ’ σχετικού ιστορικού 
διατηρητέου οικισμού και του β’ σχετικού αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου, στις περιπτώσεις όμως που 
δεν απαιτούνται κατασκευές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν μορφολογικά τον παραπάνω χώρο και 
όπου η χωροταξική διάπλαση που οριοθετεί τον αιτούμενο κοινόχρηστο δεν επηρεάζει την εύρυθμη 
λειτουργία του οικισμού, όπως σε πλατώματα ή υποχώρηση στην ρυμοτομική γραμμή κλπ. Στις 
συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Χρυσοβαλάντη Λάμπη και 
κ. Ιωάννη Πρασσά), λόγω της θέσης των ακινήτων στον κεντρικό κυκλοφοριακό άξονα του οικισμού, η 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη ενδέχεται να επιβαρύνει τον παραπάνω άξονα, 
παρεμποδίζοντας την ομαλή ροή των πολυάριθμων επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου της Λίνδου. 
Επιπλέον, δεδομένου του μεγάλου αριθμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της Λίνδου, 
τυχόν γενίκευση του φαινομένου εγκυμονεί κινδύνους στην διατήρηση της μορφής του οικισμού. Για 
τους παραπάνω λόγους, η Υπηρεσία μας, εκφράζει την αντίρρηση της ως προς την 
παραπάνω παραχώρηση.». 

Ε. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11766/2016/23-02-2017 (α.π. 430/03-03-2017 Δ/νσης μας) 
γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου (γ’ σχετικό) επί των χωροθετημένων 
κοινόχρηστων χώρων του οικισμού της Λίνδου (άρθρο 32 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Ρόδου). 

 

Η Υπηρεσία μας, δεδομένης της αντίρρησης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου όπως 
αναλυτικά διατυπώνεται στο παραπάνω έγγραφο (β’ σχετικό), δεν δύναται να εισηγηθεί την 
χωροθέτηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της κ.μ. 238 οικοδομών Λίνδου. 

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με το άρθρο 73 του 
Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του 
άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. 

Γιακουμίνα Μπάτσου η οποία είπε: 
Πρόκειται για δύο τμήματα εκατέρωθεν της εισόδου με 70 εκ. πλάτος. Η Υπηρεσία μας 

πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο και έκρινε οτι δεν υπάρχει αντίρρηση για την παραχώρηση του 
κοινόχρηστου χώρου, ωστόσο, ο οικισμός της Λίνδου είναι χαρακτηρισμένος Αρχαιολογικός χώρο, 
υπάρχει η δέσμευση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού. Γι αυτό η Υπηρεσία μας 
απηύθυνε ερώτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, αναφέροντας τους ότι η δική μας 
υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία και δεν είχε αντίρρηση, ωστόσο η δική τους άποψη ήταν αρνητική. 
Δεδομένου λοιπόν ότι είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη η δική τους, δεν υπάρχει δυνατότητα εμείς 
να εισηγηθούμε θετικά. 

 
ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μέλος): Εφ΄όσον απ’ ότι ξέρω έχει χορηγηθεί κοινόχρηστος χώρος 

σε καταστήματα στη Λίνδο, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θα πρέπει 
λοιπόν η Αρχαιολογική Υπηρεσία να αιτιολογήσει για τι συναίνεσε στην παραχώρηση κ.χ στη Λίνδο σε 
άλλες περιπτώσεις και δεν συναινεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι θεωρώ ότι η Λίνδος είναι ενιαία, 
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δεν υπάρχει κάποιος δρόμος που να είναι κεντρικός η μη κεντρικός είναι ενιαίοι οι δρόμοι όλοι και καλό 
θα ήταν να υπάρχει μια τεκμηριωμένη άποψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Εγώ γνωρίζω πολύ καλά τη Λίνδο και την επιχείρηση 

και τον οικισμό. Ορθά αιτήθηκε να ζητήσει ο διοικούμενος τα τραπεζοκαθίσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις 
έχουμε δώσει κοινόχρηστο χώρο. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό όταν δίνω σε κεντρικό δρόμο που 
υπάρχει κανονιστική διάταξη του οικισμού που απαγορεύει να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα σε 
κοινόχρηστο χώρο, το λέω γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τον κοινόχρηστο χώρο από την ιδιοκτησία και η 
οποία κανονιστική νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει που προβλέπει ένα stand επιτείχιο  στου 20 πόντους να 
εκτείνεται από τον τοίχο του καταστήματος. Θεωρώ η Αρχαιολογική Υπηρεσία με το έγγραφο που 
έκανε, αλλά και το Τοπικό Συμβούλιο, δεν έχει πρόβλημα με τον συγκεκριμένο καταστηματάρχη, αλλά 
θα ανοίξει ένας ασκός του Αιόλου και τελικά κανένας πεζός δεν θα μπορέσει να προχωρήσει με 
κατεύθυνση προς την εκκλησία. Η άποψη μου, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα είναι να μην δοθεί η άδεια 
και να δούμε τι μπορεί να γίνει εφ΄ όσον η υπηρεσία δεν το δει γενικά το θέμα, αλλά να το δει σε κάθε 
σημείο μέσα στον οικισμό με αυτές τις ιδιαιτερότητες για να μην αδικήσουμε τον επιχειρηματία αλλά και 
να μην βλάψουμε το σύνολο των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη Λίνδο. 

 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μέλος): Επειδή γνωρίζω την οικογένεια και είναι συνάδελφος αφού 

είναι μέλος του  Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου, συνεπώς έχει την ανάλογη ευαισθησία να μην 
δημιουργήσει προβλήματα και κωλύματα στη  Λίνδο, υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση του θέματος, 
και να μην με παρεξηγήσετε, ότι αυτό το κατάστημα το μικρό, συντηρεί ένα ανάπηρο αδελφό και σαν 
ανάπηρος δικαιούται αυτό το χώρο. Και μιλάμε ότι η υπηρεσία η οποία  μέτρησε και μας δίδει εδώ τη 
δυνατότητα δίδει και μια λύση και λέει ας μην χρησιμοποιηθούν τραπεζοκαθίσματα, αλλά stand με 
σκαμπό. Ας γίνει αυτό να ικανοποιήσουμε τον άνθρωπο και επειδή είναι όπως σας είπα προηγούμενα σε 
αναπηρική καρέκλα ένα παλληκάρι 25-30 χρονών. 

Εγώ πιστεύω, όπως είπε και ο κ. Τοκούζης, να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχουν 
δοθεί τέτοιες άδειες που το γνωρίζετε και στη Λίνδο, και στις ταράτσες της Λίνδου που σερβίρουν και 
δεν νομίζω για 2 μέτρα να πούμε όχι. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο ενδιαφερόμενος κ. ΛΑΜΠΗΣ Χρυσοβαλάντης που είπε τα εξής: 
Η κανονιστική διάταξη που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος δεν υπάρχει και είναι λάθος. Αυτό ισχύει για τα 

τουριστικά καταστήματα και όχι του για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λέει η Αρχαιολογία 
ότι αν βάλω τραπεζοκαθίσματα δεν περνά ασθενοφόρο. Ο δρόμος είναι χωρίς οχήματα. Έχω 
φωτογραφία να σας δείξω πως είναι το κατάστημα με δύο τραπέζια και όχημα δεξιά. Όταν έκανε την 
αυτοψία η πολεοδομία το καλοκαίρι με φουλ κόσμο είδε ότι το κατάστημα δεν ενοχλούσε καθόλου 
γιαυτό και είναι θετική η εισήγηση, η αρχαιολογία έστειλε αρνητική εισήγηση για όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους. Και από τον Ιούνιο πήρα απάντηση τώρα από την Αρχαιολογία γιατί άφησε η 
Αρχαιολογία την υπόθεση μου σε εκκρεμότητα σε μοναδικό σκοπό. Υπάρχουν δηλαδή δύο μέτρα και 
δύο σταθμά, γιατί η αρχαιολογία, όταν δίναμε κοινόχρηστους χώρους ως Δημοτική Κοινότητα, δεν 
παίρναμε τότε την εισήγηση της Αρχαιολογίας, μόνοι μας το φέρναμε στο Δημ. Συμβούλιο και 
προχωρούσε. Τελευταία ζητήθηκε η γνώμη της Αρχαιολογίας η οποία σε αρχικά απάντησε όχι σε όλους. 
Και επειδή έπρεπε να παρθούν όλες οι αποφάσεις πίσω, έστειλε μετά μια έξτρα απόφαση που λέει ότι 
δεν επιτρέπεται σε μένα και σε έναν άλλο. Η Αρχαιολογία έδωσε τραπεζοκαθίσματα δίπλα από Αρχαίο 
θέατρο στη Λίνδο έχει πάνω στη κεντρική αρτηρία σε περιοχή μετά από μένα. Δεν μπορείς να δίνεις σε 
αρχαίο αμφιθέατρο μέσα στη Λίνδο και σε μένα που δεν έχω καμία σχέση με αρχαία και να μη μου δίνεις 
άδεια.  Ζητώ ισονομία και αν δεν πάρω άδεια εγώ τότε δεν πρέπει να πάρει κανείς. Και επιπλέον στο 
Τοπικό Συμβούλιο πήραν απόφαση χωρίς την εισήγηση της Πολεοδομίας, Σειρά λέει ότι πρώτα 
υποβάλλεις αίτημα στην πολεοδομία, κάνει εισήγηση η Πολεοδομία και με βάση την γνωμάτευση 
παίρνεις απόφαση.  

 
ΓΙΑΚΟΥΜΤΝΑ ΜΠΑΤΣΟΥ(Υπάλληλος Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού): Η Πολεοδομία 

δεν έδωσε κάποια γραπτή απάντηση στον επιχειρηματία. Στην αυτοψία που πραγματοποιήσαμε του 
είπαμε προφορικά ότι εμείς πολεοδομικά δεν έχουμε αντίρρηση. Δεν δόθηκε καμία γραπτή απάντηση Η 
εισήγηση είναι μια και είναι αυτή που έχετε μπροστά σας.    

 
  ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Εδώ έχει λησμονηθεί κάτι πολύ ξεκάθαρο. 

Ότι η Λίνδος είναι αρχαιολογικός χώρος. Είναι χαρακτηρισμένος. Υπάρχει ΦΕΚ το οποίο το προσδιορίζει. 
Όπως η Πάλιά πόλη που τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είναι σε συνάρτηση από την 
Αρχαιολογία. Ο Αρχαιολογικός νόμος ο 3028/2002 είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι σε αρχαιολογικούς χώρους 
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απαγορεύονται δραστηριότητες καθώς και η χρήση των κτισμάτων των ελευθέρων χώρων τους και των 
κοινοχρήστων χώρων  οι οποίες δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και τη δομή των επί μέρους 
κτισμάτων η χώρων η του συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσματος η ελευθέρου χώρου 
αυτού η κοινόχρηστου χώρου χορηγείται άδεια με απόφαση του υπουργού πολιτισμού η οποία εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 

 Συνεπώς όποιες  αποφάσεις έχουν παρθεί εκεί φρονώ ότι στερούνταν νομικής βάσης. Παίρνανε 
αποφάσεις χωρίς να ταυτίζονται με τον αρχαιολογικό νόμο ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Λησμόνησαν 
προφανώς ότι βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικό χώρο. Αυτό δεν μπορείς να το παραβλέψεις. 

Προφανώς ο διοικούμενος εξέλαβε τη θέση της Υπηρεσίας η οποία δεν έχει καμία αντίθεση 
πολεοδομικά να παραχωρήσει 50-70 πόντους υπό την προϋπόθεση ότι θα τοποθετηθούν stand με την 
ταυτόχρονη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογίας διότι αυτή είναι που έχει δεσμεύουσα θέση η οποία στην 
ουσία έρχεται, συνεπικουρεί και συμφωνεί κατά κάποιο τρόπο να δοθεί ο κοινόχρηστος χώρος με την 
μορφή που πρέπει να δοθεί, διότι εδώ πάει να προστατεύσει το χρώμα και την κατάσταση η οποία 
επικρατεί εκεί στον αρχαιολογικό χώρο.  

 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕΧΑΗΛ (Πρόεδρος): Η εισήγηση μου είναι να μην δοθεί ο κοινόχρηστος 

χώρος.  
 
 
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 κατά  πλειοψηφία  
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. αριθ. 16/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη χωροθέτηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου συνολικής 
επιφάνειας (2,35τ.μ), για τη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν της κ.μ. 238 οικοδομών Λίνδου. 
Μειοψηφούν τα μέλη 1) Γιαννακάκης 2) Τοκούζης 3) Κασανής που ζήτησαν τη χωροθέτηση του 
κοινόχρηστου χώρου και 4) Χατζηϊωάννου που ζήτησε αναβολή) 

 
Αρ. αποφ. 42/22-03-2017                                           ΑΔΑ: ΨΓΕΖΩ1Ρ-ΑΩΟ 
 

Περίληψη 
Αίτημα Σαρούκου Μαρίας για ανάκληση της υπ’ αριθ. 180/2016 απόφασης της ΕΠΖ 
            
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την υπ’ αριθ. 2/20588/21-3-2017 αίτηση της Σαρούκου Μαρίας που έχει ως κατωτέρω: 
 
Δυνάμει της με αριθμό  180/27/10/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ρόδου και σε συνδυασμό  με την με αριθμό  231/2016 από 16/11/2016 απόφαση Δημάρχου Ρόδου 
διατάχθηκε η σφράγιση του καταστήματος μου που ευρίσκεται επί  της Πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 
αρ. 10-12 λόγω ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του , διότι έγινε αυθαίρετη χρήση  
κοινόχρηστου χώρου και επιβλήθηκε το αναλογούν πρόστιμο .  

Επειδή ο λόγος που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας  του καταστήματος μου έχει αρθεί διότι 
έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί όπως συνάγεται από την  προσκομιζόμενη σχετική 
απόδειξη καταβολής του ποσού ….3.300,00 Ευρώ με αρ. 21894/25/11/2016 . 

Επειδή η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της 
οικογενείας μου διότι η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος αποτελεί το μοναδικό έσοδο   για 
την κάλυψη των αναγκών της  ,δεδομένου δε ότι λειτουργεί  μόνο κατά την τουριστική περίοδο . 

Επειδή προβλέπεται σύννομα η ανάκληση ανακλητικής  αποφάσεως εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι 
που οδήγησαν σε αυτήν από το όργανο που την εξέδωσε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, 
παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να ανακληθεί η ανωτέρω με αριθμό  
180/27/10/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με την οποία ανακλήθηκε 
η άδεια λειτουργίας του καταστήματος μου .   

 
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 
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Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης το γεγονός ότι η αιτούσα προσκόμισε την υπ’ αριθ. 
21894/25/11/2016 απόδειξη πληρωμής προστίμων κοινόχρηστου χώρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

        1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 
2) Εγκρίνει το αίτημα της κ. Σαρούκου Μαρίας και ανακαλεί την υπ’ αριθ. 180/2016 απόφαση της 

με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της, λόγω προσκομίσεως 
της υπ’ αριθ. 21894/25/11/2016 απόδειξη πληρωμής προστίμων κοινόχρηστου χώρου. 

 
Αρ. αποφ. 43/22-03-2017                                           ΑΔΑ: 69ΦΤΩ1Ρ-9Ω8 
 

Περίληψη 
Αίτημα Διακοναστάση Θεονίκης για ανάκληση της υπ’ αριθ. 15/2015 απόφασης της 

ΕΠΖ 
            
Ο κ. Κακούλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό 

και λήψη της παρούσης. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής 

την υπ’ αριθ. 2/20589/21-3-2017 αίτηση της Διακοναστάση Θεονίκης ς που έχει ως κατωτέρω: 
 
Δυνάμει της με αριθμό  15/11/02/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ρόδου και σε συνδυασμό  με την με αριθμό  31/05-03-2015  απόφαση Δημάρχου Ρόδου διατάχθηκε η 
σφράγιση του καταστήματος μου ζαχαροπλαστείο –καφετέρια που ευρίσκεται επί  της Πλατείας 
Ιπποκράτους  αρ. 7-9 λόγω ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του , διότι έγινε αυθαίρετη 
χρήση  δώματος μέσω διάνοιξης οπής στο δώμα και αυθαίρετης κατασκευής κλίμακας πρόσβασης σε 
αυτό  .  

Επειδή ο λόγος που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας  του καταστήματος μου έχει αρθεί  α) διότι 
με την με αριθμό  5723/29/11/2016 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου 
έχω απαλλαγεί από τις ανωτέρω κατηγορίες όπως  φαίνεται από την προσκομιζόμενη σχετική απόφαση 
και β) διότι όλες οι φερόμενες αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο μου έχουν ενταχθεί στον Ν. 
4178/2013 καθότι επιτρέπεται πλέον η υπαγωγή αυθαιρέτων εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου 
χωρίς την απαίτηση ελέγχου αυτής από την επιτροπή του άρθρου 12 του Ν. 4178/2013, διότι η 
 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημειακό 
συγκρότημα ,αρχαιολογικός χώρος και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO δεν έχει 
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Ρόδου . (προσάγεται 1) το με αρ. πρωτ. 
14783/1003 απο 07-04/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 2) το με αρ. πρωτ. 48829από 10-7-2014 έγγραφο  
Αποκεντρωμένης .Διοίκησης Αιγαίου Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3) το 
ΦΕΚ με αρ. φ 24 της 22/1/1960 περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημειακών συγκροτημάτων 
όπου ορίζεται η Μεσαιωνική Πόλη της ως τέτοιο  4) η με αρ. πρωτ. 1245468/από 25/08/2015 δήλωση 
υπαγωγής στον Ν. 4178/2013 . 

Επειδή η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της 
οικογενείας μου διότι η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος αποτελεί το μοναδικό έσοδο   για 
την κάλυψη των αναγκών της  ,δεδομένου δε ότι λειτουργεί  μόνο κατά την τουριστική περίοδο . 

Επειδή προβλέπεται σύννομα η ανάκληση ανακλητικής  αποφάσεως εφόσον έχουν αρθεί οι λόγοι 
που οδήγησαν σε αυτήν , από το όργανο που εξέδωσε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 
2690/1999, παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να ανακληθεί η ανωτέρω με αριθμό  
15/11/02/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με την οποία ανακλήθηκε η 
άδεια λειτουργίας του καταστήματος μου 

 
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  1) την με αριθμό  5723/29/11/2016 τελεσίδικη αθωωτική απόφαση 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου 2) Το με αρ. πρωτ. 14783/1003 απο 07-04/2014 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 3) 
Το με αρ. πρωτ. 48829από 10-7-2014 έγγραφο  Αποκεντρωμένης .Διοίκησης Αιγαίου Γενική Διεύθυνση 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 4) το ΦΕΚ με αρ. φ 24 της 22/1/1960 περί κηρύξεως 
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ιστορικών διατηρητέων μνημειακών συγκροτημάτων όπου ορίζεται η Μεσαιωνική Πόλη της ως τέτοιο  
και 5) Την με αρ. πρωτ. 1245468/από 25/08/2015 δήλωση υπαγωγής στον Ν. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

1) Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος. 
2) Εγκρίνει το αίτημα της κ. Διακοναστάση Θεονίκης και ανακαλεί την υπ’ αριθ. 15/2015 απόφαση 

της, στο σκέλος που αφορά την αιτούσα με την οποία ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης. 

 
    Ο Πρόεδρος                                                                              Τα Μέλη    
 
 
Μιχαήλ Παλαιολόγου                                                        1) Γιώργος Κακούλης  
 
 
                                                                                     2) Κυριαζής Στέφανος 
 
 
                                                                                     3)Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη Βασιλική 
 
 
                                                                                     4) Ελευθέριος Χατζηϊωάννου 
 
  
                                                                                     5) Γιαννακάκης Ιωάννης  
 
     
                                                                                     6)Τοκούζης Παναγιώτης  
 
                                                                                                                               
                                                                                     7)Σαρρή–Υψηλάντη Σταματία 
 
               
                                                                                     8) Καλαθενός Σάββας 
 
 
                                                                                     9) Κασανής Ευγένιος 
                                                                                                                                                   


