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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/29-1-2020 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 29-01-2020 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ. 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από 

πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά  (Αποφ. Δημάρχου 
4463/17-09-2019 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/3434/23-01-

2020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄) 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Νικόλαος Καραμαρίτης- 

Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 4) ) Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 
5) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 6) Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 7) Νικόλαος Γιαννάς- Μέλος) 8) 

Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος 9) Παναγιώτης Σταμάτης- Αναπλ/κο Μέλος 10) Σάββας Χριστοδούλου 
Αναπλ/κο Μέλος  

                  
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)Ιωάννης Αφεντούλης -Αντιπρόεδρος 2) Μιχαήλ Σεϊτης - Μέλος 3) Αθανάσιος 

Στάμος-Μέλος  

 
Αρ. αποφ.  001     /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΖ65Ω1Ρ-ΞΞΨ 

 

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

καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. (Έγγραφο ΑΠ 2605/03-
7-2019 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
 

Ο κ. Καραμαρίτης και ο κ. Ιωσήφ δεν έλαβαν μέρος στον καταρτισμό και λήψη της 

παρούσης, διότι δεν προσήλθαν ακόμα στη συνεδρίαση.  
 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2605/3-7-2019 
έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης το οποίο έχει ως εξής: 

                       ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος ιδιοκτησίας «ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ» όπου 

σύμφωνα με την υπ. αρ. 1504/2019 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογισμού 
προστίμων και σύμφωνα με το Ν. 1337/83 άρθρο 17 παρ. 7 (ΦΕΚ 33/α της 1403-1983 περί νέων 

αυθαιρέτων ο φερόμενος ιδιοκτήτης διαοιστώθηκε να λειτουργεί την επιχείρηση του έχοντας: 

α) τοποθετήσει αυθαίρετες κατασκευές επί κοινοχρήστου χώρου (Πάρκο Δημοκρατίας) 
ήτοι: προσθήκη κατ’ έκταση επί υφιστάμενου κτίσματος αναψυκτηρίου – περιπτέρου (Ε1), μετατροπή 

κατασκευής (κιόσκι) σε κλειστό χώρο (Ε2), κατασκευή κλειστού χώρου σε τμήμα του πάρκου 
προοριζόμενο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Ε3) και κατασκευή ξύλινου οικίσκου (Ε4). 

β) Αυθαίρετη περίφραξη με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα. 
γ)  Αυθαίρετες λοιπές κατασκευές ήτοι μεταλλικοί κοιλοδοκοί για την κατασκευή 

μεταλλικής πέργκολας. 

Η  Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 2021/2019 έγγραφο κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 
τυχόν αντιρρήσεις του. 

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 άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 
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Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 
εισήγηση της.       

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κ. Κ. Ταρασλιάς  έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 15/2019 
έκθεση αυτοψίας που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘ.: Δημοκρατίας ΟΡΟΦΟΣ: 

 

Ισόγειο 

Ο.Τ.: - ΔΗΜΟΣ: ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ: Πάρκο Δημοκρατίας 

2) ΚΑΕΚ ή Κ.Μ: Κ.Χ. 

1) ΑΡΙΘ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ  
ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ: - 

4) ΣΥΝΤ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΓΣΑ ’87: Χ: 878241.47 Υ: 4041297.04 

 

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (Υπηρεσίας Δόμησης) του Δήμου Ρόδου 

Κων/νος ΣΚΟΥΜΙΟΣ και Γεώργιος ΠΕΡΟΣ διενεργήσαμε σήμερα την 06/05/2019 αυτοψία στην 

παραπάνω οικοδομή – κατασκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του υπ’ αριθ. 267/98 

Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1998) «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαίρετων κατασκευών, 

τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν σήμερα, των άρθρων 81, 91, 92, 93, 94 του Ν.4495/2017 (Φ.Ε.Κ. 167/Α/3-11-2017) και 

της Εγκυκλίου 1/16-11-2017 του ΥΠΕΚΑ και διαπίστωσα – διαπιστώσαμε, τα εξής:  

1) Αυθαίρετα κτίσματα επί κοινοχρήστου χώρου (Πάρκο Δημοκρατίας) ήτοι: προσθήκη 

κατ’ έκταση επί υφιστάμενου κτίσματος αναψυκτηρίου – περιπτέρου (Ε1), μετατροπή κατασκευής 

(κιόσκι) σε κλειστό χώρο (Ε2), κατασκευή κλειστού χώρου σε τμήμα του πάρκου προοριζόμενο για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Ε3) και κατασκευή ξύλινου οικίσκου (Ε4). 

2) Αυθαίρετη περίφραξη με ξύλινους πασσάλους και συρματόπλεγμα. 

3)  Αυθαίρετες λοιπές κατασκευές ήτοι μεταλλικοί κοιλοδοκοί για την κατασκευή 

μεταλλικής πέργκολας. 

Οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται αυθαίρετες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.4067/2012 

(Ν.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4178/2013, του άρθρου 29 του 

Ν.4495/2017, κατά την έννοια των παρ. 1,3 του άρθρου 81 του Ν.4495/2017 και της Υπουργικής 

Απόφασης 3046/304/3-2-1989 «Κτιριοδοµικός Κανονισµός».  

 

Στάδιο εργασιών:  αποπερατωμένο 100% . 

 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ – ΧΑΡΤΗΣ 
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ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 
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Σκαρίφημα Κ.Χ.                                   

 
Περιγράμματα κλειστών χώρων 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 

Α. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ (N.4495/2017 άρθρο 94, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 
ΑΑ. Αξία Αυθαιρέτου που αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου  

Αξία Αυθαιρέτου (ΑΑ) = Ε * ΤΖ = 308,32 * 1.800,00 = 554.976,00 € 
Εμβαδόν Ε = Ε1 + Ε2 + Ε3 + Ε4 = 165,50 + 56,18 + 82,64 + 4,00 = 308,32 τ.μ. 

Τιμή Ζώνης ΤΖ = 1.800,00 € 

ΒΒ. Αξία Αυθαιρέτου που δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου και ειδικές πρόχειρες 
κατασκευές (αναλυτικός προϋπολογισμός) 

Αξία Αυθαιρέτου (ΑΑ) = 761,75 € 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

Πάσσαλοι ξύλινοι 
ΚΩΔ. 20.02     40,00 (τεμ.) * 1,60 (μ.μ.) + (5 + 8+ 3) (τεμ.) * 1,00 (μ.μ.) = 64,00 + 16,00 = 80,00 

μ.μ. 

Συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 
ΚΩΔ. 20.04     (66,60 + 7,50 + 4,00) (μ.μ.) * 1,00 (μ.μ.) = 78,10 * 1,00 = 78,10 τ.μ. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΩΔ. Είδος εργασίας 

Μονάδα Τιμή 
Ποσότ

ητα 

Σύνολο 

€ μέτρησης 
μονάδος 

(€) 

1 20.02     Πάσσαλοι ξύλινοι μ.μ. 2,20 80,00 176,00 

2 20.04     
Συρματόπλεγμα τετραγωνικής 

οπής  
τ.μ. 7,50 78,10 585,75 

 
   

Γενικό Σύνολο : 761,75 

 
 
ΓΓ. Αξία για πολεοδομικές παραβάσεις της παρ. 3 του άρθρου 81  

1 Π.Π. άρθρου 81 παρ. ε εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας της παρ. 2 του άρθρου 29 χωρίς την 

προηγούμενη έκδοση της σχετικής έγκρισης και χωρίς την έγκριση του Σ.Α. 
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Συμβατική Ολική Αξία Αυθαιρέτου (Α) = ΑΑ + ΒΒ + ΓΓ = 554.976,00 + 761,75 + 1.000,00 

= = 556.737,75 € 

 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
 

Αξία αυθαιρέτου (Α) Χ Σπ Χ 100% (N.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2α, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 
Πρόστιμο ανέγερσης = 556.737,75 Χ 1,20 Χ 100 % = 668.085,30 ευρώ > 250 ευρώ (ελάχιστο 

πρόστιμο ανέγερσης)  

κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 668.085,30 ευρώ 

Συντελεστής Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης (Σπ) ανάλογα με την περιοχή του αυθαιρέτου:  

Σ = 1,20       για αυθαίρετες κατασκευές που βρίσκονται εντός προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή 
εντός περιοχών Natura, δασών, ρεμάτων, αιγιαλού-παραλίας και αρχαιολογικού χώρου ζώνης Α 

Σ = 1,00    για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αυθαιρέτων 

 
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Πρόστιμο ανέγερσης Χ 50% (N.4495/2017 άρθρο 94, παρ. 2β, ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) 
Πρόστιμο διατήρησης = 668.085,30 Χ 50% = 334.042,65 ευρώ > 100 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 

διατήρησης)  
κατά συνέπεια: Πρόστιμο διατήρησης = 334.042,65 ευρώ 

 
Το πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται από το χρόνο σύνταξης της έκθεσης αυτοψίας του 

αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, μέχρι την κατεδάφιση ή την νομιμοποίησή του. (παρ. 2β, 
άρθρο 94 ν.4495/2017) 

 

1. Επιβάλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κατασκευών, που περιγράφονται 
ανωτέρω, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ένσταση (ή ενδικοφανή προσφυγή 

κατά την έννοια του άρθρου 93 του Ν.4495/2017) κατά της παρούσας έκθεσης.  

2. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4495/17, να υποβάλλει 

στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία: 
α) είτε ενδικοφανή προσφυγή με τα συνοδευτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε 

αυτήν (π.χ. οικοδομική άδεια, δήλωση Α.Ν.410/1968, τίτλο Ν.720/1977, δήλωση Ν.1337/1983, απόφαση 

εξαίρεσης από την κατεδάφιση άρθ. παρ.8 Ν.1512/1985 κλπ). Επίσης, είναι δυνατό να εκτίθενται 
απόψεις και στοιχεία που να αμφισβητούν την ορθότητα της εκτίμησης της αξίας του αυθαιρέτου και 

υπολογισμού του ύψους των προστίμων, που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας. Η προσφυγή θα 
πρέπει να συνοδεύεται με σχετικό παράβολο 50,00 € του Ελληνικού Δημοσίου. 

β) είτε υπεύθυνη δήλωση και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν 
διορθώσεις, που θα επιφέρει η υπηρεσία όσο αφορά το ύψος των προστίμων, ώστε τα πρόστιμα 

ανέγερσης και διατήρησης να επιβληθούν μειωμένα κατά 30%, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6α, του 

άρθρου 23, του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α’) και την παρ. 6, του άρθρου 93 του Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 
Α’). 

Στην ενδικοφανή προσφυγή ή την υπεύθυνη δήλωση, κατά τα ανωτέρω, επί ποινή 
απαραδέκτου ο ενδιαφερόμενος, καθώς και ο τυχόν αντίκλητος του, πρέπει να αναγράφει τα πλήρη 

στοιχεία της ταυτότητας του, τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, τον Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην 

οποία υποβάλλει δήλωση εισοδήματος, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 93 του       Ν. 4495/2017. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4495/17 ως προθεσμία λήψης γνώσης της 
έκθεσης αυτοψίας θεωρείται η μέγιστη ημερομηνία λήψης γνώσης ήτοι η τρίτη (3η) ημέρα μετά την 

διενέργεια της αυτοψίας.  
3. Αν ο ιδιοκτήτης, με υπεύθυνη δήλωση ενημερώσει ότι θα προβεί αυτοβούλως στην 

κατεδάφιση-αποκατάσταση της αυθαιρεσίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη 

γνώσης της έκθεσης αυτοψίας, εκδώσει έγκριση εκτέλεσης εργασιών του άρθρου 28 παρ. ε’ και προβεί 
στην κατεδάφιση, ενημερώνει την Υ.ΔΟΜ. προκειμένου να προβεί σε αυτοψία. Μετά από διαπίστωση της 

κατεδάφισης, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ με τις εξαιρέσεις της παρ. 3α, του άρθρου 
94 του Ν.4495/2017. Τονίζεται ότι σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται κανονικά τα πρόστιμα 

ανέγερσης και διατήρησης.  
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4.  Αν ο ιδιοκτήτης προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, επιβάλλεται πρόστιμο 
ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο 

διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Σε 

κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια και λειτουργούν βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις και έχει 
συντελεστεί υπέρβαση καθ’ ύψους μέχρι δύο (2) μέτρα και επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις 

εκατό (10%) του προστίμου ανέγερσης και διατήρησης. 
5. Για τις πολεοδομικές παραβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ισχύουν τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν. 4495/2017. 

6. Αν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες οι αυθαίρετες κατασκευές που 
περιγράφονται στην παρούσα θα κατεδαφιστούν, τα δε επιβληθέντα πρόστιμα θα καταστούν οριστικά 

και θα βεβαιωθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων (κατά την έννοια του 
άρθρ.17, του Ν. 1337/83, όπως ισχύει). 

 
 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Λεβέντης ο οποίος ζήτησε αναβολή προκειμένου να γίνουν 

κάποιες τροποποιήσεις στην άδεια λειτουργίας και να μην υπάρχει πρόβλημα και έχουν γίνει κάποιες 
τακτοποιήσεις αυθαίρετων χώρων οπότε πρέπει να γίνει και αντίστοιχη τροποποίηση των υγειονομικών 

όρων της άδειας. 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Δεν αφορά μόνο μια παράβαση, είναι ένα πολυσύνθετο θέμα 

που έχει κοινωνικές προεκτάσεις και για αυτό το λόγο, και η υπηρεσία με την εισήγηση της  και η 
Επιτροπή, δεν είναι σε θέση να πάρουν μια  απόφαση για την ανάκληση η μη της άδειας και θεωρώ ότι 

είναι χρήσιμο να συγκεντρωθούν όλα τα; Στοιχεία ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη εισήγηση, έτσι 
ώστε να είμαστε σίγουροι για την απόφαση που θα πάρουμε σαν Επιτροπή.    

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ.): Έχει κατατεθεί μια τακτοποίηση για τις 

αυθαιρεσίες και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του ιδιοκτήτη που είναι ο Δήμος και 

επιπρόσθετα θα δούμε τα θέματα που αφορούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσίας, όπως και το θέμα των 
ειδικών διατάξεων που προέβλεπε ο νόμος 4178 περί τακτοποιήσεων, που έχει ειδικές διατάξεις που 

ευνοούνε την τακτοποίηση. Αυτά όλα θα τα δούμε.  
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος) Προτείνω αναβολή τριάντα (30) ημερών  μέχρι όλα αυτά 

να επιλυθούνε που όπως δήλωσε και ο κ. Δράκος είναι μια υπόθεση που θα πρέπει να τη λύσουμε γι 
αυτό παρακαλώ, με πιο γρήγορους ρυθμούς να τακτοποιηθεί το θέμα.  

 
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 
 

Αναβάλει τη λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος της ΑΦΟΙ ΛΕΒΕΝΤΗ ΟΕ στο πάρκο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για χρονικό διάστημα τριάντα (30) 

ημερών έτσι ώστε η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης μετά τα νέα δεδομένα να μελετήσει το θέμα και να 

εισηγηθεί πιο εμπεριστατωμένα και τελεσίδικα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής μετά την  πάροδο των τριάντα (30) ημερών.  
 

Αρ. αποφ.  002     /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: 6Ι3ΠΩ1Ρ-9ΩΓ 

 
Περίληψη 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της 

οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
 

 

Ο κ. Δημήτριος Ιωσήφ δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσης, 
διότι δεν προσήλθε ακόμα στη συνεδρίαση.  
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Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. 4854/4-10-
2018 έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 

 

Σας διαβιβάζουμε τον φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» επί της οδού: 
Ιαλυσού 60 με αριθ. αδείας 86/2015 ιδιοκτησίας κου ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ οπου σύμφωνα 

με το υπ. αρ. 38722018 έγγραφο της  Υπ. Δόμησης Ρόδου και μετά την υπ’ αριθ. 43/2018 έκθεση 
αυτοψίας, διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές ‘όπως: 1) Προσθήκη κατ΄έκταση αυθαίρετου κλειστού 

χώρου 2) Αυθαίρετη τοποθέτηση ξυλοκατασκευής μπροστά από το κατάστημα, ήτοι ξύλινη ζαρντινιέρα 

με στέγαστρο και λοιπές κατασκευές στήριξης αυτών. 

Οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται αυθαίρετες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 

(Ν.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μς το άρθρο 48 του Ν. 4178/2013, άρθρο 29 του Ν. 4495/2017, 
αποφ. 3046/304/3-2-1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός», Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο.   

Όλα τα ανωτέρω παράβαση αποτελούν τροποποίηση της Α.Ι.Λ. του καταστήματος. 

Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 4697/2018 έγγραφο κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για 

τυχόν αντιρρήσεις του. 

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 άρθρ. 75 παρ. 3 του ν.3852/2010. 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ.): Υπάρχει η 43/2018 έκθεση αυτοψίας 

όπου επέβαλε πρόστιμα στην επιχείρηση, υπάρχει ένσταση η οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο προς κρίση 
όργανο που είναι το ΣΥΠΟΘΑ και υπάρχει απορριπτική απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ επί της υποβληθείσας 

ένστασης.  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Το ΣΥΠΟΘΑ εννοείται πως είναι το ελεγκτικό 
όργανο της Δνσης Πολεοδομίας και είναι πλέον οριστική η απόφαση του και μάλιστα μετά την απόφαση 

του ΣΥΠΟΘΑ προβλέπεται και η κατεδάφιση του αυθαιρέτου. 

 

Το λόγο έλαβε ο μηχανικός κ. Αντ. Κουλούρης ο οποίος είπε τα εξής: 

Το ΣΥΠΟΘΑ είναι δεσμευτικό αν έχει κληθεί ο ιδιοκτήτης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
έχει κληθεί. Μάθαμε την απόφαση όταν ο κ. Σκουμιός επέβαλε το πρόστιμο. Όταν πήγα στην κ. Μανωλά 

που είναι η Πρόεδρος  είδε ότι κανείς δεν μας έχει ενημερώσει και μου είπε να καταθέσω αίτηση 

θεραπείας την οποία κατέθεσα στις 25-9-2019 και περιμένει το ΣΥΠΟΘΑ να φύγει ο φάκελος για να 
επανεξεταστεί, γιατί ο κ. Σκουμιός δεν είχε αναφέρει ότι είχα καταθέσει άδεια οικοδομής στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί χωρίς την άδεια της Αρχαιολογίας κανένα ΣΥΠΟΘΑ και καμία Πολεοδομία 
δεν μπορεί να βγάλει κάποια απόφαση. Αυτός είναι ο δεσμευτικός όρος. Το ΣΥΠΟΘΑ είναι δεσμευτικό 

όταν έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης, έχει έρθει στην Επιτροπή. Όλα έγιναν χωρίς να ειδοποιηθούμε. Γι 

αυτό η κ. Μανωλά να κάνω μια αίτηση θεραπείας την οποία κατέθεσα στις 25-9-2019. 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Σύμφωνα με το Πολεοδομικό Σχέδιο που υπάρχει στην 
περιοχή των Κρητικών , επιτρέπεται η κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου να γίνει με τον τρόπο που 

έχει γίνει; Γιατί υπάρχει και συγκεκριμένη απόφαση από την Αρχαιολογία η οποία δίνει τις οδηγίες με ποιο 
τρόπο πρέπει να κτίζονται οποιαδήποτε οικήματα στην περιοχή των Κρητικών.  

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός Διοικουμένου): Έχω την απόφαση της Αρχαιολογίας 
που λέει ότι δεν συντρέχουν λόγοι για να του πάρουν την άδεια. 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Μήπως ήταν δεσμευτικό με την δεύτερη απόφαση που 

είχε η εταιρεία ότι ακόμη και η πέργκολα να υπάρχει και όχι να είναι μάλιστα κτισμένη αποτελεί 

παραβίαση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, οπότε εκ των πραγμάτων η οποιαδήποτε θεραπεία 
που κάνατε στην απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ δεν θα είχε καμία τύχη; 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός Διοικουμένου): Η Αρχαιολογία δεν μου απέρριψε ποτέ 
την αίτηση. Έχω καταθέσει διαγράμματα δόμησης, φωτογραφίες, τεχνικές εκθέσεις τα πάντα. Χρειάζεται 
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μια άδεια οικοδομής, Έχουν γίνει δύο (2) επιτροπές και ακόμα δεν έχει εξεταστεί. Η Αρχαιολογία έχει 
δικαίωμα να δώσει άδεια οικοδομής όπου θέλει στους χώρους που είναι αρμόδια. Εκεί είχε μια παλιά 

άδεια οικοδομής την οποία ακύρωσε ο ιδιοκτήτης. Περιμένω τις αποφάσεις της Αρχαιολογίας αν είναι 

αρνητικές ή θετικές.  

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Επειδή υπήρχε μετακίνηση προϊσταμένου στην υπηρεσία, ο 
νέος προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης δεν είναι ενημερωμένος για το θέμα και για να μην  έχουμε 

παρανοήσεις και αδικίες, θα παρακαλούσα κ. Κουλούρη να έρθετε σε επαφή με τον νέο προϊστάμενο, να 

του καταθέσετε τον φάκελο με όλα τα στοιχεία, αλλά θα είναι και η τελευταία φορά που το θέμα θα 
έρθει στην Επιτροπή. Δηλαδή την επόμενη φορά αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την άδεια 

λειτουργίας του καταστήματος, θα υπάρξει ανάκληση. Παρ΄ όλα αυτά επειδή έχουμε σε κάποια κανάλια 
συναποφάσεων και καθυστερήσεων υπηρεσιών, θα ήθελα να πω ότι ξέρουν πως δουλεύει το όλο 

σύστημα και είναι η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο θέμα θα απασχολήσει την Επιτροπή.  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ (Μέλος) Σε προηγούμενη συνεδρίαση ήρθε ένα παρόμοιο θέμα 

για το οποίο ζήτησα αναβολή και δεν δώσαμε αναβολή . Εγώ θα ψηφίσω λευκό σήμερα. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν 
πληροί και τους όρους λειτουργίας και συγκεκριμένα τα τετραγωνικά μέτρα για τα οποία έχει πάρει άδεια 

λειτουργίας. Εκτός από τη διαδικασία που θα κάνει ο συνάδελφος για φέρει τα έγγραφα από τις άλλες 

υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσει και στην αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας, γιατί το κατάστημα 
σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί κακώς. 

   

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Έχει δίκιο ο κ. Παπαοικονόμου θα πρέπει να γίνει 

γνωστοποίηση και την επόμενη φορά θα πρέπει να προσκομιστεί στην Επιτροπή και η γνωστοποίηση για 
να μπορεί το κατάστημα να λειτουργεί κανονικά.  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Ανπλ/κό Μέλος): Είμαι πάντα της άποψης σε τέτοιες 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί οριστικά, να δίνουμε πάντα μια αναβολή 

στο θέμα για να έχουμε χρόνο να δούμε πως θα το διαχειριστούμε καλύτερα. Πλην όμως αυτή τη φορά 
θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. Δράκο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πάρουμε μια 

αναβολή προκειμένου να οριστικοποιηθεί το θέμα αυτό.  

 

  ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (Αναπλ/κο Μέλος): Συμφωνώ και εγώ με την αναβολή, όμως 

πρέπει να επισημάνω ότι οι αναβολές δεν πρέπει να δίνονται επ’ αόριστον. Πρέπει στη επόμενη 
συνεδρίαση να πάρουμε οριστική απόφαση. 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Θα παρακαλέσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες στα 
θέματα που έρχονται στη συνεδρίαση να είμαστε σε μία ετοιμότητα πρώτον, και δεύτερον κ. Κουλούρη 

θεωρώ ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε αναβολές εσαεί, γενικά το λέω, και σας δηλώνω εγώ προσωπικά 
και για το πρώτο θέμα που ήταν πελάτης σας, και για το δεύτερο στην επόμενη διαδικασία δεν θα δεχθώ 

αναβολή και θέλω να πω πως στην περιοχή των Κρητικών επειδή πρέπει να προστατευτεί  ο χαρακτήρας 
του οικισμού θα πρέπει να προβείτε σε ότι προβλέπει ο νόμος και δεν πρέπει να μπούμε σε μια λογική η 

οποία μπορεί να είναι νομότυπη αλλά αποχαρακτηρίζει γενικότερα τον όλο χώρο. Προτείνω αναβολή 

τριάντα ημερών. Όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε θα πρέπει να έχουν επιλυθεί μέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου διότι αρχίζει η σεζόν και σε κάποια θέματα θα πρέπει να είμαστε όπως ορίζει η διαδικασία 

και ο νόμος. Προτείνω  αναβολή τριάντα (30) 

     

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 (Ο κ. Καραμαρίτης ψήφισε λευκό) 
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Αναβάλει τη λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 

60 για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών για τους λόγους που ανέφερε ο Δράκος στο σκεπτικό 

μέρος της παρούσης.  
Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής μετά την  πάροδο των τριάντα (30) ημερών.  
  

 

Αρ. αποφ.  003     /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΙΤ2Ω1Ρ-ΨΒΞ 
 

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

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού 
Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων Μαρτύρων 10-12 ( Έγγραφα ΑΠ 3065/2017 και 3988/26-9-2019 

Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα υπ’ αριθ. 3065/2017 και 

3988/2019 έγγραφα της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης που έχουν ως κατωτέρω: 
 

Α) Έγγραφο ΑΠ 3065/2017: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος «Εστιατόριο» ιδιοκτησίας Μαρίας 
ΣΑΡΟΥΚΟΥ στην Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12 στη  Μεσαιωνική Πόλη(Φ.639)   

ΣΧΕΤ:  Η με αρ. 20/17 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισμός προστίμου 
του τμ. Ελέγχου κατασκευών της Υ.ΔΟΜ 

                      
Με το ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα) μας κοινοποιείται το γεγονός 

ότι στο κατάστημα του θέματος διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές εξ αιτίας των οποίων 

συντάχθηκε η σχετική έκθεση. 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/22-05-15 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).  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 20/2017 έκθεση αυτοψίας η 

οποία έχει ως εξής: 
 

                                             Αυξ.Αριθμ. 20/2017     

   
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 
     Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου Σκουμιός Κων/νος και 

Ξενάκης Κων/νος διενεργήσαμε σήμερα την 17/05/2017 αυτοψία στην παραπάνω οικοδομή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του υπ' αριθ. 267/98 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 195/Α/98) περί διαδικασίας 
χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών κ.λ.π. και διαπιστώσαμε τα εξής:  

1) Αυθαίρετη προσθήκη κυρίου χώρου με μεταλλικό σκελετό και δώματος έδρασης 

τραπεζοκαθισμάτων, 
2) Αυθαίρετη κατασκευή μεταλλικών κλιμάκων ανόδου στο δώμα, 

3) Αυθαίρετη τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και πασάλων με φωτιστικά σώματα 

στο δώμα, με αποτέλεσμα την αυθαίρετη επέκταση της επιχείρησης τόσο στο προϋφιστάμενο όσο και 

στο αυθαίρετο δώμα, όλες κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/2012) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4178/2013 .  
 

Στάδιο εργασιών αποπερατωμένο. 
     Ύστερα από τα παραπάνω οι αναφερόμενες κατασκευές πρέπει να αποξηλωθούν εκτός αν ο 

ιδιοκτήτης ή κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική ένσταση κατ' αυτής. Η ένσταση θα υποβληθεί 
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στην Πολεοδομική Υπηρεσία 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 κατεδάφιση του Αρθ-9 παρ.8 Ν. 1512/85 κλπ).  
      Αν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία τα αυθαίρετα που περιγράφονται παραπάνω θα 

κατεδαφιστούν.  
      Επίσης σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν. 2300/95 αντί 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%.  

 
ΧΑΡΤΗΣ 

 

  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΑ 
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Η έκθεση αυτή τοιχοκολλήθηκε σήμερα στις ……/05/2017 παρουσία των: 

                              

1) ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Υπογραφή)....................................  
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2) ΞΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  (Υπογραφή)...................................  

 

 
 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 
 

Επιμετρήσεις: 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΕΑΒΓΔ = Ε1 + Ε2 = 6,12 Χ 2,54/2 + 6,12 Χ 2,63/2 = 7,77 + 8,05 = 15,82 τ.μ.   (σκαρίφημα 1) 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΑΝΟΔΟΥ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 12.02  LΒΑΘΜΙΔΑΣ = 1,05 Χ 4 + 1,00 Χ 8 + 1,05 Χ 5 = 4,20 + 8,00 + 5,25 = 17,45 μ. 

ΚΩΔ. 7.09  ΕΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ = (1,05*1,00) + (1,06*1,00) = 1,05 + 1,06 = 2,11 τ.μ. 

ΚΩΔ. 16.05  LΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΣΚΑΛΑΣ (ΗΖΕΒ, ΜΑ, ΚΛ) = 2,03 + 4,28 + 1,00 + 1,39 Χ 2 = 10,09 μ. σκριφήματα 1,2) 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ 

ΚΩΔ. 16.03  L ΜΗΚΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ (ΒΜ, ΑΟΞΝΚ, ΔΓΙ) = 4,17+7,28+7,40+6,67+5,60+5,10+2,16 = 38,38 μ. 

Μεταλλικοί στύλοι με φωτισμό= 14 τεμάχια (σκαριφήματα 1,2) 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΚΩΔ. Είδος εργασίας 

Μονάδα Τιμή Ποσ
ότητ

α 
Σύνολο € 

μέτρησης 
μονάδ
ος (€) 

    ΚΛΙΜΑΚΕΣ         

1 12.01 Μεταλλική βαθμίδα μ.μ. 23,48 
17,4

5 
409,73 

2 Τ.Ε. Μεταλλικό πλατύσκαλο τ.μ. 78,27 2,11 165,15 

    ΣΤΗΘΑΙΑ         

3 16.03 
Από κιγκλίδωμα 

σιδερένιο 
μ.μ. 23,48 

48,4
7 

1.138,08 

    ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ         

4  Τ.Ε. 
Ξύλινοι στύλοι με 

φωτισμό 
αποκοπή/τεμ. 100 

14,0
0 

1.400,00 

 
   

Γενικό Σύνολο 
: 3.112,96 

  
ΑΞΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ= 15,82 τ.μ. * 1.500 € + 3.112,96 € = 26.842,96 € 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
Αξία αυθαιρέτου Χ 30% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1α και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 

Πρόστιμο ανέγερσης = 26.842,96 Χ 30% = 8.052,89 ευρώ > 500 ευρώ (ελάχιστο πρόστιμο 
ανέγερσης) κατά συνέπεια: Πρόστιμο ανέγερσης = 8.052,89 ευρώ 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Αξία αυθαιρέτου Χ 5% (N.4178 άρθρο 26, παρ. 1β και 4, ΦΕΚ 174/8-8-2013) 
Πρόστιμο διατήρησης = 26.842,96 Χ 5% = 1.342,15 ευρώ > 500 ευρώ                    

 
Β) Έγγραφο ΑΠ 3988/2019: 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας  Μαρίας 
ΣΑΡΟΥΚΟΥ  στην  Πλ. Εβρ. Μαρτύρων 10-12, Μεσαιωνική Πόλη (Φ.639)             

ΣΧΕΤ:  1.Το με αρ. 1020/2605/21-β (13-06-19/19:15) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του Αστυνομικού 

Τμήματος Ρόδου 
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  2.Το με αρ. 3663/05-09-19 έγγραφο μας, για κατάθεση αντιρρήσεων.       
                          

Με το ανωτέρω σχετικό μας κοινοποιείται το γεγονός  ότι σε γενόμενο Αστυνομικό έλεγχο στο 

κατάστημα του θέματος, με την επωνυμία «OLD TOWN», διαπιστώθηκε να έχει αναπτύξει 
τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο(πλατεία) άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. 

Ο ενδιαφερόμενος κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις-αντιρρήσεις του με το με αρ. 3663/05-09-
19 έγγραφο της υπηρεσίας μας-το οποίο του επιδόθηκε στις 09/09/19- και μέχρι σήμερα δεν 

προσήλθε. 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ. 071/29-07-16 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.  

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο μηχανικός του διοικουμένου κ. Αντώνης Κουλούρης που είπε 

τα εξής: 

Πράγματι υπάρχουν αυτές οι αυθαιρεσίες μόνο που έχουν τακτοποιηθεί με τον 4178/2013. Στην 
Παλιά Πόλη μας δίδει το δικαίωμα και η Περιφέρεια με απόφαση της αλλά και ο Δήμος να 

τακτοποιήσουμε αυθαίρετα χωρίς την έγκριση της Αρχαιολογίας. Άρα όλα αυτά έχουν εγκριθεί.  Αυτή 
τη στιγμή οι πελάτες μου μέσω του μηχανολόγου κάνουν την καινούργια πυρασφάλεια για να κάνουμε 

σε 5-10 ημέρες τη γνωστοποίηση για τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Τα τραπεζοκαθίσματα δεν τα 

έβαλε σε κοινόχρηστο χώρο, αλλά τα έβαλε στη στέγη του καταστήματος που πήρε και έγκριση από 
το Κ.Α.Σ. ότι μπορεί να χτίσει. Είχε μια πέργκολα που την αφαίρεσε και έβαλε ομπρέλες. Δηλαδή σε 

ένα χώρο που έχει το δικαίωμα να δομήσει. Άρα με το νόμο 4178 μπορούσε να τακτοποιήσει χωρίς να 
κτίσει. Το πρόβλημα ήταν αυτή η σκάλα που ανέβαινε στον όροφο. Άρα με τον 4178 τακτοποιήθηκε, 

πράγματι μεγάλωσε το μαγαζί με τα τραπεζοκαθίσματα, Έχει βάλει τον μηχανολόγο τον κ. 
Χριστοδούλου για να κάνει την πυρασφάλεια για να φέρει και την πυρασφάλεια για να κάνουμε τη 

γνωστοποίηση 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Θα ήθελα να μας δείξετε την απόφαση  της 

Περιφέρειας ή του Δήμου που να λέει ότι οι κατασκευές στην Παλιά Πόλη να μην περνάνε από την 
Αρχαιολογία. Διότι προβλέπεται από το νόμο των αυθαιρέτων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, πόσο 

μάλλον για την παλιά πόλη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογίας ή του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής, ανάλογα με το πώς είναι χαρακτηρισμένος ο κάθε χώρος, δεν μπορεί να προχωρήσει 
μια τακτοποίηση.   

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός Διοικουμένης): Υπάρχει το ΑΠ 48829/10-7-2014 

έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 14873/2014. Έχουμε εδώ τον Προϊστάμενο των 

αυθαιρέτων να μας πει. Εγώ το έχω εντάξει στο νόμο. Ο 4178 είχε ένα κενό μόνο για την Παλιά Πόλη 
της Ρόδου. Και η πολεοδομία μας έδωσε τα έγγραφα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε τακτοποιήσεις 

χωρίς την έγκριση της Αρχαιολογίας στη  Μεσαιωνική πόλη.  
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Μηχανικός Υ.ΔΟΜ): Υπάρχει μια ασάφεια στο νομοθετικό 
πλαίσιο όσον αφορά το νόμο 4178 όπου όριζε τους παραδοσιακούς οικισμούς άνω των 5000 κατοίκων 

ότι δεν χρειάχεται να περνάνε από Αρχαιολογικές Επιτροπές. Αυτή η ασάφεια για την Μεσαιωνική πόλη 

υφίστατο. Αυτό το πρόβλημα ήρθη με την κατάργηση του 4178 και την αντικατάσταση του από τον  
4495 όπου πια αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Αυτή η ασάφεια αντιμετωπιζόταν από τους συναδέλφους 

μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες κατά το δοκούν. Ο κ. Κουλούρης ισχυρίζεται ότι για όσες 
παραβάσεις έχουνε γίνει τις ενέταξε στο νόμο. Εγώ βλέπω από τα πεπραγμένα της Υπηρεσίας που 

ανέλαβα είναι ότι είχε πρόστιμο αυθαιρέτου στο οποίο προφανώς δεν έδειξε ο μηχανικός της 

επιχείρησης αυτή την τακτοποίηση, εκτός και αν την έδειξε και δεν έγινε δεκτή από την υπηρεσία, και 
η υπόθεση διαβιβάστηκε στο ΣΥΠΟΘΑ όπου και εκεί απορρίφθηκε η ένσταση.        

 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ (Μηχανικός Διοικουμένης): Τώρα με την ένταξη στο ν.4178 και 

το ξέρει και ο κ. Γιαννακόπουλος, κάθε πρόστιμο που βάζει η Πολεοδομία και κάποιοι άλλοι, 
ακυρώνονται. Αυτή η ασάφεια δεν υπάρχει. Στο 4178, όλοι οι μηχανικοί της Ρόδου κάνανε ένταξη 

στην παλιά πόλη, όχι μόνο εγώ. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ (Μέλος): Επειδή το θέμα έχει έρθει πολλές φορές εδώ, έχει πάει 
ΣΥΠΟΘΑ κλπ και εδώ εξετάζουμε και τη νομιμότητα των διαδικασιών, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια 

συγκεκριμένη άδεια που πληροί κάποιες προϋποθέσεις για να λειτουργεί το κατάστημα. Αυτή η άδεια 

έχει μεταβληθεί κατά την χρήση  του χώρου του καταστήματος. Όλα αυτά που κάνετε, για να 
συνεχίσει να λειτουργεί το κατάστημα θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη διαδικασία της 

γνωστοποίησης που μεταβάλλει την άδεια λειτουργίας. Εγώ θα ζητήσω λοιπόν, ή να κάνετε τις 
διαδικασίες της γνωστοποίησης και να την προσκομίσετε στην υπηρεσία για να λειτουργήσει το 

κατάστημα κανονικά.   

Και θέλω να πω το εξής: επειδή όλα αυτά είναι παθογένειες και αστοχίες στη διαχείριση της 
Μεσαιωνικής Πόλης που έρχονται από το παρελθόν, και με όλο το σεβασμό για τον κόπο των 

επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη Μεσαιωνική πόλη, θα ήθελα συνετά την επόμενη σεζόν, 
αφού υπάρχουν όλες οι διαδικασίες για να λειτουργεί νόμιμα η όποια επιχείρηση, να τηρηθεί η άδεια 

που θα βγει και θα πάρουν την έγκριση λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που θα αρχίσουμε πάλι να 
τροποποιείται η άδεια λειτουργίας- γνωστοποίηση να ξέρετε ότι δεν θα δώσουμε στην αναβολές και να 

κάνουμε χάρες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.   

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Όταν σε ένα κατάστημα διαπιστώνονται 

κάποιες υπερβάσεις στην άδεια,. Επεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και επαναφέρουν τον κάθε 
ιδιοκτήτη στην προηγούμενη κατάσταση. Η διαδικασία επαναφοράς σήμερα γίνεται με τη διαδικασία 

της γνωστοποίησης. Για να κάνεις όμως τη διαδικασία της γνωστοποίησης θα πρέπει αυτούς τους 

χώρους που έχεις κάνει να τους εντάξεις σε μια διαδικασία νομιμότητας. Όταν λοιπόν ενταχθούν στη 
διαδικασία νομιμότητας δηλαδή αν μπουν στην ρύθμιση περί αυθαιρέτων, τότε μπορεί ο κάθε 

ιδιοκτήτης ηλεκτρονικά πλέον να γνωστοποιήσει την οποιαδήποτε νομιμοποίηση του, και εν συνεχεία 
να πάρει έγκριση εφ’ οσον θα έχει υπέρβαση ως προς τα καθίσματα και τα τετραγωνικά μέτρα που θα 

χρησιμοποιήσει, να πάρει και από το υγειονομείο τη βεβαίωση ότι μπορεί να κάνει χρήση πλέον του 
καταστήματος με αυτά τα μέτρα. Αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί με τη διαδικασία της 

γνωστοποίησης. Άρα η συγκεκριμένη επιχείρηση, εφ΄όσον έχει μπει στη διαδικασία τακτοποίησης, 

μένει πλέον για τα επιπλέον τετραγωνικά που χρησιμοποιεί να γνωστοποιήσει ότι έχει νομιμοποιήσει 
τους χώρους για να μπορέσει να λειτουργεί για τα επιπλέον τετραγωνικά. Και η συγκεκριμένη 

επιχείρηση απ’ ότι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, έχει πάρει και έγκριση από τον 
Υπουργό κ. Τασούλα για ανακατασκευή ορόφου, προσθήκη δευτέρου ορόφου στο ακίνητο. Θεωρώ ότι 

είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις που έχουν πάρει εγκρίσεις από την Αρχαιολογία για τις 

συγκεκριμένες κατασκευές.    
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Πρόεδρος): Προτείνω αναβολή για την επόμενη συνεδρίαση. 
Οφείλω να δηλώσω ότι αν στην επόμενη συνεδρίαση δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα θα είμαι 

αρνητικός.  

 
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 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. 

Εβραίων Μαρτύρων 10-12 για την επόμενη συνεδρίαση  προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
της γνωστοποίησης η οποία θα πρέπει να προσκομιστεί στη συνεδρίαση. 

 

Αρ. αποφ.   004    /29-01-2020                                       ΑΔΑ: ΩΝΣΞΩ1Ρ-ΥΞΜ   
 

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

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της 
πλατ. Ιπποκράτους 7-9. ( Έγγραφο ΑΠ 2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η δικηγόρος Ρόδου κ. Καθολική Αντωνιάδη η οποία ζήτησε την 
αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης, διότι, την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος Ρόδου. Κ. Δ. 

Μουτάφης ο οποίος απουσιάζει εκτός Ελλάδος για αυτό δεν παρευρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 
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 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. 
Ιπποκράτους 7-9 για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του πληρεξουσίου δικηγόρου της 

διοικουμένης στο εξωτερικό. 
 

Αρ. αποφ.    005   /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: 69Δ8Ω1Ρ-ΡΔ8   

 
Περίληψη 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με 
θέμα: «Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου». 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 69/2019 
απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με την  οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η απόρριψη 

του αιτήματος που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΡΟΜΑ Ευριπίδης Στηροκλέας για καθορισμό 100 θέσεων 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στον χώρο μπροστά από το Δημοτικό Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, κάθε 

Κυριακή και Δευτέρα, διότι πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός ο οποίος θα διέπει την λειτουργία αυτής 
της λαϊκής αγοράς, η οποία είναι εκτός της συνήθους λειτουργίας των λαϊκών αγορών διότι τα 

εκθέματα και τα είδη τα οποία εμφανίζονται εκεί είναι τελείως διαφορετικά. Επίσης δεν υπάρχουν τα 

προαπαιτούμενα που ορίζονται από τα άρθρα 2, 19 παρ.1,2,  26 παρ. 3, 38 παρ.1,2,4,10 του 
Ν.4497/13-11-2017 για να μπορέσει να λειτουργήσει μια λαϊκή αγορά νόμιμα  

 
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 τα άρθρα 2, 19 παρ.1,2,  26 παρ. 3, 38 παρ.1,2,4,10 του 
Ν.4497/13-11-2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 69/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος που κατέθεσε ο πρόεδρος των ΡΟΜΑ Ευριπίδης 
Στηροκλέας για καθορισμό 100 θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στον χώρο μπροστά από το 

Δημοτικό Κοιμητήριο των Ταξιαρχών, κάθε Κυριακή και Δευτέρα, για τους λόγους που αναγράφονται 
στο αποφασιστικό μέρος της εν λόγω απόφασης. 

 
Αρ. αποφ.    006   /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΙΧΒΩ1Ρ-ΔΞΡ 

 

Περίληψη 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Κρεμαστής με θέμα: ««Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου 
χώρου εντός του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ)»  

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 18/2019 
απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής  με την οποία εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό 

των τμημάτων Α) με στοιχεία κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και (Β) με στοιχεία κορυφών 
(5.6.7......29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ., εντός του οικισμού Κρεμαστής, που αποτελούν το κατάστημα 

ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, που υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον από το έτος 1979. 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 1881/2018 τεχνική έκθεση που 
έχει ως κατωτέρω:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΚΘΕΣΗ 
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Θέμα  : Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου εντός 
του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ). 

           Έχοντας υπόψη :  

 1) Τον Κτηματολογικό Κανονισμό 
2) του Ν.2100/1952 (ΦΕΚ 114/Α/1952) «Περί συστάσεως  Οργανισμού ακινήτου περιουσίας του 

Δημοσίου εν Δωδεκανήσω και ρυθμίσεως κτηματικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφερείας.» 
3) του Ν.3937/31-03-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 

Διατάξεις». 
4) Της υπ’ αριθμό ΥΑ 39608/2011 (ΦΕΚ 2200/Β/30.9.2011) «Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και 

καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α' 60).»  

 Με την παρούσα τεχνική έκθεση η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ζητά τον 
αποχαρακτηρισμό των τμημάτων (Α) με στοιχεία κορυφών (1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και (Β) με 

στοιχεία κορυφών (5.6.7……29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ , τα οποία κτηματολογικά αποτελούν 

κοινόχρηστο χώρο και εντός τους βρίσκεται το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και ο αύλειος χώρος του. 
 Προκειμένου να διαπιστωθούν τα παραπάνω , συνεργείο της υπηρεσίας μας προέβη σε 

τοπογραφική αποτύπωση του ακινήτου και στη συνέχεια έγινε η συσχέτιση της υφιστάμενης 
κατάστασης με την κτηματολογική. 

 Μετά από έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν επίσης :     

 α) Το κτίσμα διακρίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα αποσπάσματος της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού με χρονολογία δημιουργίας τους προ του έτους 1978. 

 β) Το κτίσμα διακρίνεται στον πρόσφατο χάρτη GOOGLE EARTH 
 γ) Το κτίσμα είναι παλιό σε σχετικά καλή κατάσταση. Η τοιχοποιία του κτίσματος είναι πάχους 

περίπου 50 εκατοστών, τεχνοτροπία κατασκευής που παραπέμπει στην δεκαετία του 1950. 
       δ) Σύμφωνα με την υπό εκπόνηση πολεοδομική μελέτη του οικισμού Κρεμαστής, τμήμα του 

αύλειου χώρου βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου από την μελέτη κοινόχρηστου χώρου-πλατείας και 

το υπόλοιπο τμήμα του αύλειου χώρου αλλά και το κτίσμα βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χώρου 
Διοίκησης-Παροχής Υπηρεσιών-Αναψυχής.  

 Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τα παραπάνω τμήματα (Α) με στοιχεία κορυφών 
(1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και (Β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7……29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ  

που αποτελούν το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον 

από το έτος 1979 και προκειμένου να είναι εφικτή η νομιμοποίησή του και κατά συνέπεια η  ομαλή 
λειτουργία του, είναι απαραίτητος ο αποχαρακτηρισμός τους.  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Μέλος): Αυτή η κατασκευή έγινε όταν ήταν υπουργός ο κ. 
Ζίγδης για να διοργανώσει την Πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας και στη συνέχεια η κοινότητα αλλά και 

ο Δήμος Πεταλούδων συνεχίζανε να ενοικιάζουν το χώρο. Ο ενοικιαστής κηρύχθηκε έκπτωτος γιατί είχε 

ένα σεβαστό χρέος, και δεν μπορούσε πλέον να ενοικιαστεί ο χώρος αυτός σε ιδιώτη γι αυτό και γίνεται 
αυτή η διαδικασία. 

 
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. 18/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αποχαρακτηρισμό των τμημάτων α) με στοιχεία κορυφών 
(1.2.3.4.1) και εμβαδόν 21 τ.μ. και β) με στοιχεία κορυφών (5.6.7......29.30.5) και εμβαδόν 804 τ.μ., 

εντός του οικισμού Κρεμαστής, που αποτελούν το κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ και τον αύλειο χώρο του, που 

υφίστανται ως έχουν τουλάχιστον από το έτος 1979, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, για τον λόγο που αναφέρεται στην τεχνική έκθεση της Υπηρεσίας.  

 
Αρ. αποφ.   007    /29-01-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΞΞΟΩ1Ρ-3ΘΟ   

 

Περίληψη 
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Απολλώνων με θέμα: «Περί αλλαγής χωροθέτησης περιπτέρου στην Κοινότητα 

Απολλώνων».  

 
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 12/2019 

απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλώνων  με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την αλλαγή 
χωροθέτησης περιπτέρου μετατοπίζοντας το σε  μικρή απόσταση από την πλατεία (περίπου 50,00μ. 

βορειότερα) εντός της κ. 3244Α γαιών Απολλώνων ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου που αποτελεί 

διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Απολλώνων, σύμφωνα με το 
συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και τις φωτογραφίες. 

Ο τύπος περιπτέρου που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθ. 81/2017 απόφαση Δ.Σ. (μεταλλικό περίπτερο) 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κ. Κ. Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 2380/16-12-2019 

εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ  : Περί αλλαγής χωροθέτησης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα 

Απολλώνων (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).  

ΣΧΕΤ.  : α. Το υπ' αριθ. πρωτ. 216/01-02-2018 (οικ.) έγγραφο της Υπηρεσίας.   

  β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Φ/Σ.Α./42/09-03-2018 διαβιβαστικό Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ρόδου (653/22-03-2018 ΔΠΣ).    

    Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου με το οποίο η Υπηρεσία μας 

εισηγήθηκε την αλλαγή χωροθέτησης του περιπτέρου στην Κοινότητα Απολλώνων, για την οποία 

εκκρεμεί η λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της Κοινότητας και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό Περιπτέρων Δήμου Ρόδου, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

248/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με τις 81/2017 (πρότυπο περίπτερο 

- μεταλλικό) και 386/2017 (πρότυπο περίπτερο για ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς - 

ξύλινο). 

2. Την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση Τ.Κ. Απολλώνων (που εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθ. 

170/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ. και 804/2013 απόφαση Δ.Σ.), στην οποία αναφέρεται: «Να μην 

προσδιοριστεί καμία νέα θέση περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων αλλά να ισχύει η 

προηγούμενη η οποία είχε οριστεί στην Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας». 

3. Το άρθρο 15 με θέμα «Μετατόπιση θέσεως περιπτέρου» του Κανονισμού Περιπτέρων, 

σύμφωνα με το οποίο ισχύουν τα ακόλουθα : 

  «Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται : 

  α) Αυτεπάγγελτα, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εάν συντρέχει 

κάποια από τις αιτίες που προβλέπει το άρθρ.5 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών 

Έργων είτε για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η διέλευση 

οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. 

  Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του 

περιπτέρου στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζομένης προθεσμίας 

εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι οποίες 

θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους και ιδίως ως προς την τήρηση των 

νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για τη διέλευση οχημάτων 

πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης οδικής κυκλοφορίας. 
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  Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση 

του υπό μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα 

της νέας θέσης και ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980). 

  Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση 

σύμφωνα με το αρ.6 του Ν. 3648/2008. 

  β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο του 

περιπτέρου, λόγω άγονης θέσης. 

  Ομοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη 

μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα 

κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο. 

  Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη 

σχετική απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την 

διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων.» 

4. 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 στο άρθρο 2 αυτού με θέμα 

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», 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.). (...)». 

β. 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. Την απόφαση Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ 402/28-08-1987 (ΦΕΚ 901Δ’/1987) με 

θέμα «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Απόλλωνα κοιν Απολλώνων 

Ρόδου Ν. Δωδεκανήσου και κατηγορία αυτού». 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Σ.Α. 42/05-03-2018 έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής 

Π.Ε. Ρόδου με την οποία τα μέλη του συμβουλίου γνωμοδοτούν θετικά για τη μελέτη.  
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7. Την επιτόπια αυτοψία και τα αρχεία της Υπηρεσίας μας  

Σας ενημερώνουμε για τα εξής : 

Κατά την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων, 

διαπιστώθηκε ότι στην πλατεία του οικισμού δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που να πληρούν τις 

προϋποθέσεις χωροθέτησης περιπτέρου, όσον αφορά στις ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις για την 

εγκατάστασή του επί πεζοδρομίου καθώς και την υποχρεωτική από τον νόμο ελεύθερη ζώνη όδευσης 

πεζών περιμετρικά αυτού, ελάχιστου πλάτους 1,50 μ.  

Συνεπώς εξετάστηκε η δυνατότητα αλλαγής της χωροθέτησης αυτής με βάση τα κριτήρια της 

προαναφερόμενης παρ. 3. του παρόντος,  λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 9 του 

Ν.1043/1980 (ΦΕΚ 87Α'/16-04-1980) στην οποία αναφέρεται ότι «(...) Η τοιαύτη μετατόπισις γίνεται 

εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ' όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των 

γειτνιαζόντων περιπτέρων.». 

Η Υπηρεσία μας, έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνει την αλλαγή χωροθέτησης 

του περιπτέρου μετατοπίζοντάς το, σε μικρή απόσταση από την πλατεία (περίπου 50,00 μ. 

βορειότερα), εντός της κ.μ. 3244A γαιών Απολλώνων ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου που αποτελεί 

διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο πλησίον του δημοτικού σχολείου Απολλώνων, σύμφωνα με το 

συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και τις φωτογραφίες.  

Ο τύπος περιπτέρου που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 81/2017 απόφαση Δ.Σ. (μεταλλικό περίπτερο). 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς :  

1) Την Κοινότητα Απολλώνων για τη γνωμοδότησή της σύμφωνα με το άρθρο 83 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 

133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και 

του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη 

διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.   

2) Το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, για τις δικές τους ενέργειες και εγκρίσεις, 

δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222Α'/11-

12-2012). 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις  

του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής β) το ΑΠ 42/5-3-2018 του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, και γ) 

την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 σύμφωνα με την οποία η αστυνομική αρχή 

μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της 

κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή 

τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται 

αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της 

αστυνομικής αρχής». 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 12/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλώνων και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αλλαγή χωροθέτησης του περιπτέρου μετατοπίζοντάς το, σε 

μικρή απόσταση από την πλατεία (περίπου 50,00 μ. βορειότερα), εντός της κ.μ. 3244A γαιών 
Απολλώνων ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου που αποτελεί διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο πλησίον του 

δημοτικού σχολείου Απολλώνων, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και τις 

φωτογραφίες της υπηρεσίας.  
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Ο τύπος περιπτέρου που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση αυτή είναι αυτός που εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθ. 81/2017 απόφαση Δ.Σ. (μεταλλικό περίπτερο). 

 

 
 

      Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
 

 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Νικόλαος Καραμαρίτης 
 

 
                                                                                   2) Στέφανος Δράκος 

 
                             

                                                                                   3) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

  
 

                                                                                         4)  Σάββας Καραταπάνη 
 

 

                                                                                5) Βασίλειος Παπαοικονόμου 
 

 
                                                                                6) Νικόλαος Γιαννάς 

 
 

                                                                                7) Δημήτριος Ιωσήφ 

 
 

                                                                                8) Παναγιώτης Σταμάτης 
 

 

                                                                                9) Σάββας Χριστοδούλου 
                                       

 


