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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
Πρακτικό εκ περιφοράς  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/27-03-

2020 

Στη Ρόδο σήμερα 27-02-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-09-2019 περί της εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ. ΑΔΑ: ΩΡ5ΥΩ1Ρ-ΖΛΓ σύμφωνα με τα άρθρα 74 του Ν. 
3852/2020, 2 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 90/2019), και την υπ’ αριθ. 

4463/17-9-2019 απόφαση του  Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην 
Ε.Π.Ζ»),  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/14517/20-03-2020 που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε 
νομότυπα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 

(ΦΕΚ 133Α΄)  το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020  αποφασίζει για την έκδοση της 

απόφασης που αναγράφεται στο θέμα.  
 
Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) μελών 
συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10 ) μέλη  ήτοι 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Ιωάννης 

Αφεντούλης Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 4) Στέφανος Δράκος 

Αντιδήμαρχος –Μέλος 5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 6) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 7) 
Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 8) Αθανάσιος Στάμος- Μέλος 9) Μιχαήλ Σεϊτης- Μέλος 10) 

Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος  
                  

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος  

και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης της 3ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου (13) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για τα παρακάτω θέματα που έχουν ως εξής: 

 

Αρ. αποφ.   029    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 6Σ7ΗΩ1Ρ-ΖΟΛ   
 

Θέμα 1ο 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. 
Μανδηλαρά» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 2: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. 
Μανδηλαρά» 

  
Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του οποίου η 

εισήγηση έχει ως εξής: 

Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1133/14-06-2019 αίτηση της «Λώλης Ανδρέας και ΣΙΑ 
Ο.Ε.». 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, ο οποίος εγκρίθηκε με 
την υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά της πόλης 

της Ρόδου, παραχωρήθηκαν κοινόχρηστοι χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε 

καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εμπορικά 
καταστήματα σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα (αρ. σχεδίου 10.Α.6.1). Οι παραπάνω 
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κοινόχρηστοι χώροι χωροθετήθηκαν σύμφωνα με τις υφιστάμενες χρήσεις κατά τον χρόνο 
σύνταξης του Κανονισμού. 

 Έκτοτε ο Κανονισμός στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά, έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές λόγω 

συνεχών αλλαγών χρήσης στα καταστήματα (αριθμ. 179/2015, 206/2017, 570/2017, 1026/2017, 
1150/2017, 1178/2018 και 454/2019 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Ρόδου).  Για τον λόγο αυτό η 

Υπηρεσία μας, μετά από επιτόπια αυτοψία και αποτύπωση, προτείνει τη γενική πρόβλεψη 
ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων χώρων, με ευρύτερη χωροθέτησή τους σε όλη την οδό. Η πρόταση 

περιλαμβάνει ενοικιαζόμενους κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ενώ σε 

περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική χρήση, δύναται να παραχωρείται τμήμα εντός των 
παραπάνω οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια: (μήκος 

πρόσοψης) x 0,70 μ. Σε κάθε περίπτωση έχει προβλεφθεί ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 
μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία.  
Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη :  

1.  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». 

2. 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 και ειδικότερα : 
α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
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 και τα αρχεία της Υπηρεσίας. 
Προτείνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 

απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 

«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, ως 

ακολούθως: 
«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 10.Α.6. συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική χρήση, δύναται να  παραχωρείται 
τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη 
επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  

 Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς: 
1. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις 

και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 3254/2004 στην οποία αναφέρεται ότι: «Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, 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». 

2. Την Κοινότητα Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας 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 
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αποφάσεων και τη διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

 

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

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά, σύμφωνα με εισήγηση της υπηρεσίας, για την 

τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) και 
συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα 
Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 10.Α.6. συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική χρήση, δύναται να  παραχωρείται 
τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη 
επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  

Μειοψήφισαν οι Μαλλιάκα Ειρήνη, Μπελιγράδης Γεώργιος, Βασιλαράκης Τσαμπίκος, Τρέχας 

Κωνσταντίνος, Μελλίνη Δήμητρα 
 

 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν: 

 

 Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου στην οποία περιλαμβάνεται 
αυτούσια η ΑΠ 333/18-2-2020  εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία τους 

στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  

 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». 

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων 

Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. 
Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 

10.Α.6. που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 
«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 10.Α.6. συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική χρήση, δύναται να  παραχωρείται 
τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη 
επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  

Αρ. αποφ.   030    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΝ74Ω1Ρ-ΧΕΚ 
 

Θέμα 2ο 
 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

με θέμα: «Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία 
Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).»  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 3: «Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην 

πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).»  
 

Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του οποίου η 
εισήγηση έχει ως εξής: 

Σ Χ Ε Τ .  : α.  Η υπ' αριθ. πρωτ. 214/04-02-2020 αίτηση της εταιρείας «ΜΠΟΣΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 
  β. Η υπ' αριθ. πρωτ. 665/23-05-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

  γ. Η υπ' αριθ. πρωτ. 665/22-03-2018 αίτηση εταιρείας «ΜΠΟΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

  

Με την παραπάνω (γ) σχετική, η εταιρεία «ΜΠΟΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» είχε 
αιτηθεί την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του 

καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται επί της πλατείας Ιωάννη Ζίγδη, στη συμβολή 
των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου. Το κατάστημα λειτουργεί ως «επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους και μερικής επεξεργασίας (καφετέρια - εστιατόριο) », σύμφωνα με την 
προσκομισθείσα γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αριθ. 1018460 (ver.1) 

και ημ/νια υποβολής 13-09-2017.  

Η Υπηρεσία μας είχε εισηγηθεί θετικά με το υπ’ αριθ. πρωτ. 655/23-05-2018 έγγραφό της  
(β σχετικό), η εξέταση ωστόσο του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου αναβλήθηκε, με 

αποτέλεσμα να παραμένει έως σήμερα σε εκκρεμότητα. Για τον λόγο αυτό, και σε συνέχεια της (α) 
σχετικής αίτησης της εταιρείας, σας αποστέλλουμε την παρούσα εισήγηση προς επικαιροποίηση του 

εκκρεμούς αιτήματος. 

Εξετάζοντας το αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και έχοντας υπόψη : 

1. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, όπως εγκρίθηκε με την 

υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και ειδικότερα τις παραγράφους Β.4 
Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας) και Γ.3. 25ης Μαρτίου του άρθρου 53 - ∆ημοτική Κοινότητα Ρόδου, 

σύμφωνα με τις οποίες χωροθετούνται παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι για τα καταστήματα 

επί της πλατείας Ι. Ζίγδη που βρίσκονται απέναντι από την αιτούσα επιχείρηση. Η απόσταση των 
παραχωρούμενων αυτών κοινόχρηστων χώρων από το αντίστοιχο παράπλευρο παρτέρι κυμαίνεται 

από 1,60 μ. έως 3,50 μ. για την εξυπηρέτηση των διερχομένων πεζών. 
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2. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση 
Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα το 

άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ», στο οποίο 
αναφέρεται ότι :  

 «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, 
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 
μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και 
μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός 
εξοπλισμός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 

 Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή 
καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 μ. αποφεύγονται ως μη 
εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. 

 Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο 
ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, 
επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

3. 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». 

4. Το Π.Δ. της 26-01-1987 (ΦΕΚ 161Δ'/03-03-1987) με θέμα «Χαρακτηρισμός ως 
παραδοσιακού τμήματος της πόλεως της Ρόδου (περιοχή Νεοχωρίου) και καθορισμός ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης».  

5.  Την υπ΄αριθμ. Υ.Α.ΔΙΛΑΠ/Γ/58/1101/8-1-1987 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. (ΦΕΚ 

50Β’/1987) με θέμα «Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του κτιρίου ιδιοκτησίας Μαρασλή Σαντε, 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 34 και πλατεία Βασ. Γεωργίου Α’ στην πόλη της Ρόδου» 

6. Την υπ΄αριθμ. Γ.80837/5125/2-12-1986 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

(ΦΕΚ 40Δ’/1987) με θέμα «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) 
Κτιρίων – συνόλων κτιρίων της πολεοδομικής ενότητας (γειτονιάς) Νεοχωρίου της πόλης Ρόδου, 
επαρχίας Ρόδου, Ν. Δωδεκανήσου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών» 

7. Την τεχνική έκθεση και την τοπογραφική αποτύπωση του ιδιώτη πολιτικού 

μηχανικού Μιχαήλ Ν. Χατζημιχαήλ στην οποία σημειώνεται ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος με τα 
στοιχεία γωνιών (1-2-3-4-5-6), που έχει πλάτος 1,00 μ. και επιφάνεια 20,00 τ.μ. και βρίσκεται 

σε επαφή με το τοιχίο στο όριο της πρασιάς του καταστήματος, εντός του διαδρόμου που 
δημιουργείται μεταξύ του καταστήματος και του παράπλευρου παρτεριού. Το ελεύθερο τμήμα που 

απομένει στον διάδρομο αυτό για την διέλευση των πεζών έχει πλάτος που κυμαίνεται από 1,60 
τ.μ. έως 2,20 μ. Στον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο θα τοποθετηθούν 8 τραπέζια και 16 καθίσματα. 

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/240916/24862/920/07-06-
2018 έγγραφο της Υπ/σιας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου 

σύμφωνα με το οποίο: «(…) δεν έχει αντίρρηση στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο τμήμα 
που βρίσκεται έξω από τον αυλότοιχο του μνημείου, με τους παρακάτω όμως όρους: 1. Εκτός της 
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κανένα άλλο αντικείμενο (ομπρέλες, ψυγεία, πινακίδες κ.λ.π.) και 
καμία κατασκευή δεν επιτρέπεται. 2. Σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών, η παρούσα έγκριση 
θα ανακαλείται και κατά συνέπεια η άδεια λειτουργίας.» 
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9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/854-α/17-07-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Τροχαίας Ρόδου με το οποίο συμφωνεί με την ενοικίαση του κοινόχρηστου χώρου εφόσον 

υπάρχει επαρκής χώρος διέλευσης για τους πεζούς.  

Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά στην παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου 
χώρου μόνο για το τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με τα όρια της ιδιοκτησίας.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου Β.4 Πλατεία Ι.Ζίγδη 
(Ακαδημίας) του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του Κανονισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη παραγράφου 2 ως ακολούθως : 

«Β.4.  Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας)  

Στην πλατεία Ι.Ζίγδη παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
:  

1. (…) 

2.  Στο κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων 
Πολυτεχνείου, λωρίδα πλάτους 1,00 μ., σε επαφή με το τοιχίο στα όρια της ιδιοκτησίας, συνολικής 
επιφάνειας 14,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται με τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8) στο συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.4.2)» 

 Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας 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.   

 

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

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά, σύμφωνα με εισήγηση της υπηρεσίας, για την 

παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου μόνο για το τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με 
τα όρια της ιδιοκτησίας.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου Β.4 Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας) 
του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη παραγράφου 2 ως ακολούθως : 

«Β.4.  Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας)  

Στην πλατεία Ι.Ζίγδη παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων:  

1. (…) 

2.  Στο κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων 
Πολυτεχνείου, λωρίδα πλάτους 1,00 μ., σε επαφή με το τοιχίο στα όρια της ιδιοκτησίας, συνολικής 
επιφάνειας 14,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται με τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8) στο συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.4.2)» 

 

Μειοψήφισαν οι Μαλλιάκα Ειρήνη, Μπελιγράδης Γεώργιος, Βασιλαράκης Τσαμπίκος, Τρέχας 

Κωνσταντίνος, Μελλίνη Δήμητρα 
 

 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 



 

7 
 

 Την με αρ. 214/11-2-2020  εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού , η οποία  

στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα μειοψήφισε το μέλος κ. 
Σπυρόπουλος Σπυρίδων που ψήφισε παρών, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΔ/240916/24862/920/07-06-2018 
έγγραφο της Υπ/σιας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου σύμφωνα 

με το οποίο: «(…) δεν έχει αντίρρηση στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο τμήμα που 
βρίσκεται έξω από τον αυλότοιχο του μνημείου, με τους παρακάτω όμως όρους: 1. Εκτός της 
τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων κανένα άλλο αντικείμενο (ομπρέλες, ψυγεία, πινακίδες κ.λ.π.) και 
καμία κατασκευή δεν επιτρέπεται. 2. Σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών, η παρούσα έγκριση 
θα ανακαλείται και κατά συνέπεια η άδεια λειτουργίας.» 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1016/49/854-α/17-07-2018 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας 
Ρόδου με το οποίο συμφωνεί με την ενοικίαση του κοινόχρηστου χώρου εφόσον υπάρχει επαρκής 
χώρος διέλευσης για τους πεζούς.  

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (Ο κ. Σπυρόπουλος ψήφισε παρών) 

 

Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 18/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , την παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου στο 

κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, ήτοι 

λωρίδα πλάτους 1,00 μ., σε επαφή με το τοιχίο στα όρια της ιδιοκτησίας, συνολικής επιφάνειας 
14,00 τ.μ., μόνο για το τμήμα που βρίσκεται σε επαφή με τα όρια της ιδιοκτησίας.  

Β) Την τροποποίηση της παραγράφου Β.4 Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας) του άρθρου 53 με 
θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), 
με την προσθήκη παραγράφου 2 ως ακολούθως : 

«Β.4.  Πλατεία Ι.Ζίγδη (Ακαδημίας)  

Στην πλατεία Ι.Ζίγδη παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων:  

1. (…) 

2.  Στο κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Ηρώων 
Πολυτεχνείου, λωρίδα πλάτους 1,00 μ., σε επαφή με το τοιχίο στα όρια της ιδιοκτησίας, συνολικής 
επιφάνειας 14,00 τ.μ., όπως απεικονίζεται με τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8) στο συνημμένο 
σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.4.2)» 

 
Αρ. αποφ.    31   /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 99Ψ8Ω1Ρ-ΙΗΕ 
 



 

8 
 

Θέμα 3ο 
 

Χορήγηση άδειας κοπής Δένδρου επί της οδου Μαραθώνος 18. (Έγγραφο ΑΠ 

18/12209/2020 Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου). 
 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠ 18/12209/9-3-2020 ΔΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Χορήγηση άδειας κοπής Δένδρου επί της οδου Μαραθώνος 18. 
 
Σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017  με την 

οποία, για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 
οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 

24. 5.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 
χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου 

γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, δηλαδή 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Η υπηρεσία μας έλαβε το υπ’ αριθ. 1099/11-02-2020 έγγραφο της ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με το 
οποίο απαιτείται η κοπή ενός (1) δένδρου βραχυχίτωνα επί της οδού Μαραθώνος 18 στην περιοχή 

Ρπδίνι διότι οι ρίζες του εισέρχονται στα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ και δημιουργούν προβλήματα στη 

λειτουργία τους. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την κοπή του παραπάνω δένδρου αφού προκαλεί 
βλάβη στα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ και ζητά από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη σύμφωνη γνώμη της.  

 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 

 Την με αρ.  εισήγηση , η οποία τους στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα μειοψηφεί το μέλος κ. 
Μιχαήλ Σεϊτης. 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία (μειοψηφεί ο κ. Μιχαήλ Σεϊτης)  

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή ενός (1) δένδρου βραχυχίτωνα επί της οδού 

Μαραθώνος 18 στην περιοχή Ροδίνι διότι οι ρίζες του εισέρχονται στα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ και 
δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία τους, σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της Δνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου.  

 

Αρ. αποφ.   32    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: ΩΘΧΨΩ1Ρ-ΒΞΚ 
 

Θέμα 4ο 
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Δωρεάν 
παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση 

Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της Οργανωτικής 

Επιτροπής» 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 4/28/2/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 

 

Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια 
Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της 

Οργανωτικής Επιτροπής»  

Στην Κρεμαστή σήμερα την 28η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της 
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 στο γραφείο της Κοινότητας, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Συμβούλιο της Κοινότητας Κρεμαστής, ύστερα από την 24-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 
3852/2010. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μιχαήλ Δράκος, Πρόεδρος                                 1. Γεώργιος Σμαραγδιός 

2. Γεώργιος Φλεβάρης                                          2. Αικατερίνη Τσούλλου – Κλαδάκη 

3. Δημήτριος Παρμπούνης 
4. Νικόλαος Τσιμέττας                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν  

5. Σταύρος Μάτσης                                                    αν και νόμιμα κλήθηκαν. 
 

   
Παρούσης και της Γραμματέως του Συμβουλίου Τσαμπίκας Σταματάκη. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και 

Πεταλούδων κ. Αναστάσιος Σπανός. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 

Δράκος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
ανέφερε ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο χώρο του Ανθοκήπου και του προαύλιου χώρου 

του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής, θα λειτουργήσει η 55η Πανελλήνια Έκθεση 

Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.  
Η Έκθεση έχει γίνει πλέον θεσμός για την Κοινότητα μας, με την συμμετοχή εκθετών από 

όλη την Ελλάδα. Το παραπάνω γεγονός συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής, αφού την περίοδο της λειτουργίας της δέχεται εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την 

Ελλάδα αλλά και τουρίστες από το Εξωτερικό.   

Επειδή ο Πολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ” ανέλαβε και τη διοργάνωσε με επιτυχία τα προηγούμενα έτη, πρότεινε όπως για 

την εύρυθμη και καλύτερη λειτουργία της, να παραχωρηθεί και φέτος δωρεάν ο κοινόχρηστος 
χώρος που διενεργείται η Έκθεση στον παραπάνω Σύλλογο.  

Επίσης για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της έκθεσης θα πρέπει  να ορισθεί 
οργανωτική επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων που θα 

πραγματοποιούνται στο χώρο της έκθεσης αλλά και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν 

χώρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.  
 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά . 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα 

γνωμών και απόψεων 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  : ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Γνωμοδοτεί θετικά για την δωρεάν παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου που διενεργείται η 

Έκθεση και συγκεκριμένα του Ανθόκηπου και του προαύλιου χώρου του παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου, για τη διοργάνωση της 55ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας 

Κρεμαστής στον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ” 

και προτείνει να αποτελέσουν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Έκθεσης οι παρακάτω  
1)κ. Μιχαήλ Δράκο, Πρόεδρο της Κοινότητας Κρεμαστής. 
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2)κ. Φιλήμονα Ζαννετίδη, Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
3)κ. Αναστάσιο Σπανό, Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Πεταλούδων 

4)κ. Βασίλειο Παπαοικονόμου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

και Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου 
5)κ. Αθανάσιο Στάμο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, 

Παραλιών και Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου  
6)κ. Γεώργιο Φλεβάρη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

7)κ. Γεώργιο Σμαραγδιό, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής  

8)κ. Νικόλαο Τσιμέττα, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 
9)κ. Δημήτριο Παρμπούνη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

10)κ. Σταύρο Μάτση, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 
11)κα Αικατερίνη Τσούλλου – Κλαδάκη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

12)κ. Γεώργιο Λούπη, Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου       
Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η  ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ” 

Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     4 / 2020 
 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 

 Την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής , η οποία τους στάλθηκε 
ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 
απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 4/2020απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
 

Α) Την δωρεάν παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου που διενεργείται η Έκθεση και 
συγκεκριμένα του Ανθόκηπου και του προαύλιου χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, για τη 

διοργάνωση της 55ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής, 
στον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο Κρεμαστής “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ.  

 

Β) Τη συγκρότηση  Οργανωτικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους: 
1)  Μιχαήλ Δράκο, Πρόεδρο της Κοινότητας Κρεμαστής. 

2)  Φιλήμονα Ζαννετίδη, Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
3)  Αναστάσιο Σπανό, Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων Αφάντου και Πεταλούδων 

4) Βασίλειο Παπαοικονόμου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολεοδομικού Σχεδιασμού και 

Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου 
5) Αθανάσιο Στάμο, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, 

Παραλιών και Κοιμητηρίων Δ.Ε. Ρόδου  
6)  Γεώργιο Φλεβάρη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 
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7) Γεώργιο Σμαραγδιό, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής  
8) Νικόλαο Τσιμέττα, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

9) Δημήτριο Παρμπούνη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

10) Σταύρο Μάτση, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 
11) Αικατερίνη Τσούλλου – Κλαδάκη, Σύμβουλο Κοινότητας Κρεμαστής 

12) Γεώργιο Λούπη, Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Κρεμαστής 
“ΠΑΝΑΓΙΑ Η  ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ” 

 

Αρ. αποφ.   33   /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΧΤΕΩ1Ρ-9ΗΑ 

 
Θέμα 5ο 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» για 

προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία Τσαμπίκα».  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
ΘΕΜΑ 4Ο: Αίτημα της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» για προέγκριση 

εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία Τσαμπίκα  
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Μετά με τη με αριθ. πρωτ. 8/8255/17-02-2020 αίτηση της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. 
Σπαροπούλου Ο.Ε.» για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία 

Τσαμπίκα Αρχαγγέλου, λόγω του εορτασμού της ομώνυμης Ιεράς Μονής και της ετήσιας 
εμποροπανήγυρης, από 01-09-2020 έως και 09-09-2020, εισηγούμαι υπέρ του αιτήματος, υπό τον 

όρο η συγκεκριμένη επιχείρηση να τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να διαθέτει όλες τις σχετικές 

άδειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας  Αρχαγγέλου κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρχαγγέλου έπειτα από διαλογική συζήτηση.    
 

Εισηγείται Ομόφωνα 
 

  Τη χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα-Παρκ στην «Σ. 

Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» και στην περιοχή Παναγιάς Τσαμπίκας Αρχαγγέλου, κατά τις 
ημέρες της πανήγυρης από 01-09-2020 έως και 09-09-2020, υπό τον όρο η συγκεκριμένη 

επιχείρηση να τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και να διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2020. 

 
 

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 υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή), και  λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 
 Την με αρ. 8/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου, η οποία  

στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 
απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
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 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 8/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση τμήματος που ευρίσκεται εντός του χώρου της 
πανηγύρεως της Παναγιάς Τσαμπίκας για την εγκατάσταση Λούνα Πάρκ ιδιοκτησίας της 

Σπαροπούλου Δήμητρας του Άγγελου από 01-09-2020 έως και 09-09-2020.  
Η παρούσα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από 

την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες 

προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του 
λούνα πάρκ.     

 

Αρ. αποφ.  34   /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: Ω3ΛΝΩ1Ρ-8ΩΡ 

Θέμα 6ο 

 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Σορωνής με θέμα:« «Λήψη απόφασης χωροθέτησης Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. 

Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στο Άλσος Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της 
πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020».    

        
ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 

Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης Χωροθέτησης Λούνα Πάρκ της εταιρείας 

Σ.Σπαροπούλου-Δ.Σπαρόπουλος Ο.Ε., στο Άλσος του Αγίου Σουλά κατά τη διάρκεια 
πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020»   

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε: 

Με την αριθμ. πρωτ.10/6850/10-2-20209 αίτηση της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου 
Ο.Ε.»,(που επισυνάπτεται στην παρούσα μας), η οποία ζητά την χωροθέτηση του χώρου που κάθε 

χρόνο εγκαθίσταται το Λούνα Παρκ, ιδιοκτησίας της, στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά 

κατά την διάρκεια της πανηγύρεως, δηλαδή από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020, 
εισηγούμαι να χωροθετήσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, για την εγκατάσταση του Λούνα Παρκ, 

όπως αυτός περιγράφεται στο σκαρίφημα.  Επιπλέον ο συγκεκριμένος χώρος, δεν εφάπτεται ούτε 
με επαρχιακό, ούτε με κοινοτικό δρόμο, θεωρείται δε κατάλληλος για τη λειτουργία Λούνα Παρκ. 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά περί της νομιμότητας της επιχείρησης, πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω 

από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου που θα χορηγήσουν την οριστική άδεια.  
Το συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει, ομόφωνα 

Χωροθετεί το τμήμα όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό που 

επισυνάπτεται στην παρούσα, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – 
Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις ημέρες της 

πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020, με την προϋπόθεση να δοθεί άδεια 

αφού πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές.  
  

                                               Η απόφαση έλαβε αριθμό 10/2020 
 

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 υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του 
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Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή), και  λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 

 Την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής, η οποία 

στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη χωροθέτηση του τμήματος που εμφαίνεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό που επισυνάπτεταιι στην παρούσα, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. 
Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις 

ημέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020.  

Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες 

προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του 
λούνα παρκ.     

 

Αρ. αποφ.  35   /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: Ψ328Ω1Ρ-ΣΗ5 

 
Θέμα 7ο 

 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Παραδεισίου με θέμα:« « Περί χωροθέτησης της επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος – Δ. 

Σπαροπούλου Ο.Ε.».      
         

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
                                             

Περίληψη: 

  « Περί χωροθέτησης της επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. ».                
       . 

      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εισηγούμενος το 5ο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.:5/9275/21-2-2020 αίτηση της 

επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος  – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.,  που αφορά Λούνα Παρκ, με την οποία ζητά 

από το Συμβούλιο μας τη χωροθέτησή του προκειμένου να λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων του 37ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Παραδεισίου. 

      Κατόπιν τούτου παρακαλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

      Χωροθετεί το Λούνα Παρκ της επιχείρησης «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» 
στην περιοχή «Περιστερώνας» κάτω από την κεντρική μας πλατεία, στο χώρο που ορίζεται από την 
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οδό 7ης Μαρτίου και από τον περιφερειακό δρόμο Νικολάου Πλαστήρα. σύμφωνα με το συνημμένο 
τοπογραφικό που επισυνάπτεται.  

      Το Λούνα Παρκ θα λειτουργήσει στη διάρκεια των εκδηλώσεων του 37ου Πολιτιστικού 

Φεστιβάλ Παραδεισίου.  
     Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 

1) Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.». 
2) Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου.  

 

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 υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή), και  λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 Την με αρ.  12/2020απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου, η οποία  

στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 12/2020 απόπφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση χώρου  όπως αυτός εμφαίνεται στο συνημμένο 

τοπογραφικό που επισυνάπτεται στην παρούσα, στην περιοχή «Περιστερώνας» κάτω από την 
κεντρική πλατεία, στο χώρο που ορίζεται από την οδό 7ης Μαρτίου και από τον περιφερειακό δρόμο 

Νικολάου Πλαστήρα. σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό που επισυνάπτεται.  
      Το Λούνα Παρκ θα λειτουργήσει στη διάρκεια των εκδηλώσεων του 37ου Πολιτιστικού 

Φεστιβάλ Παραδεισίου.  

Η παρούσα σε καμμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες 

προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του 
λούνα παρκ.     

 

Αρ. αποφ.   36    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΡΑ4Ω1Ρ-6ΛΝ 

 
Θέμα 8ο 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Παραδεισίου με θέμα:« Περί έγκρισης μελέτης για απαγόρευση στάθμευσης στην 

ανατολική πλευρά της οδού Ιωάννου Ρωμαίου». 

 
                                                      

Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
 

Περίληψη: 
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 « Περί έγκρισης μελέτης για απαγόρευση στάθμευσης στην  ανατολική πλευρά 
της οδού Ιωάννου Ρωμαίου ».                

        

      Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας εισηγούμενος το 6ο θέμα της Ημερήσιας 
Διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμ. Πρωτ.:16/4718/30-1-2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου – τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών, με το οποίο μας αποστέλλεται η αριθμ.:3/2020 τεχνική μελέτη για την 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Ιωάννου Ρωμαίου της Κοινότητάς μας στην 

ανατολική της πλευρά και καθ’ όλο το μήκος της από τη συμβολή της με τον κεντρικό μας δρόμο 
Λεωφόρος Δημοκρατίας έως τη συνάντησή της με τον περιφερειακό δρόμο Νικολάου Πλαστήρα.   

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι θα πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση της 
συγκοινωνίας στην οδό αυτή,  από το γεγονός ότι οι οδηγοί σταθμεύουν οχήματα και από τις δύο 

πλευρές του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα καθημερινά στη διέλευση βαρέων 
και ογκωδών οχημάτων. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο τη θερινή περίοδο που η κίνηση είναι 

αυξημένη. 

      Για το συγκεκριμένο θέμα παρευρέθηκαν στη Συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως  Ρόδου «Κολοσσός», κ. Κωνσταντίνος 

Στυλιανού και ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Μακρής, οι οποίοι εξήγησαν στο Συμβούλιο το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι συνάδελφοί τους στη διέλευση αυτού του δρόμου και ότι η 

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην ανατολική πλευρά του, θα διευκόλυνε και θα τους 

εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό.   
      Κατόπιν τούτων παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

      Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,   

                                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

       Εγκρίνει τη μελέτη 3/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τμήμα 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών και εισηγείται για την εφαρμογή της μελέτης με 
την οποία απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην ανατολική πλευρά της οδού Ιωάννου 

Ρωμαίου από την αρχή της στον κεντρικό δρόμο Λεωφόρος Δημοκρατίας έως το τέλος της στον 

περιφερειακό δρόμο Νικολάου Πλαστήρα.  
     Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί: 

     1)Στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, τμήμα Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών και  

2)Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου.  

 
Β)  ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 3/2020 Αριθ. Διαβιβαστικού 16/4718/30-01-2020 Δνσης 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ και ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη περιλαμβάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Παραδείσι του 
Δήμου Ρόδου. 

Ειδικότερα: 
Η Υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη: 

 Τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού (μέσω πλάτος οδού 7,80μ) 
 Την αυτοψία που διενήργησαν οι Μηχανικοί του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 

και Αδειών Μεταφορών 

 Την ανάγκη θέσεων στάσης και στάθμευσης στον οικισμό Παραδείσι 

προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης η οποία προβλέπει, την απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ιωάννη Ρωμαίου στο Παραδείσι, και συγκεκριμένα από τη συμβολή 

της οδού με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στην δεξιά πλευρά από το σημείο Α με ενδεικτικές 

συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87  Α (Χ: 866516, Υ: 4035882) έως το σημείο Β με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 Β (Χ: 866405, Υ: 4036143).   

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί  
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 κατακόρυφη σήμανση με τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 

θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 , όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ΄87 

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Α Ρ-40 και Πρ-4α 866516 4035882 

1 Ρ-40 866479 4035942 

2 Ρ-40 866448 4036019 

3 Ρ-40 866428 4036078 

Β  Ρ-40 και Πρ-4γ 866405 4036143 

 

 οριζόντια σήμανση της οδού με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης, κατ΄ φαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε 

και ισχύει μέχρι σήμερα ως παρακάτω: από το σημείο Α έως το σημείο Β όπως φαίνεται 

και στο σχέδιο Α-1 

Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου με Κ.Α.  30-7333.0022 με τίτλο : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Για την εφαρμογή 

των ανωτέρω απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής Απόφασης». 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 
 Την υπ’ αριθ. 13/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου και την με 

αρ. 3/2020  εισήγηση- ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 16/4718/30-01-2020 

έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  και οι οποίες στάλθηκαν στα μέλη ηλεκτρονικά 

- με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 13/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού 

Ιωάννη Ρωμαίου στο Παραδείσι, και συγκεκριμένα από τη συμβολή της οδού με τη Λεωφόρο 
Δημοκρατίας στην στην δεξιά πλευρά από το σημείο Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 

΄87  Α (Χ: 866516, Υ: 4035882) έως το σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 Β 

(Χ: 866405, Υ: 4036143).   
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί  
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 κατακόρυφη σήμανση με τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων στις 

θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 , όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα που 
ακολουθεί 

 

 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ΄87 

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Α Ρ-40 και Πρ-4α 866516 4035882 

1 Ρ-40 866479 4035942 

2 Ρ-40 866448 4036019 

3 Ρ-40 866428 4036078 

Β  Ρ-40 και Πρ-4γ 866405 4036143 

 

 οριζόντια σήμανση της οδού με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης, κατ΄ φαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα ως παρακάτω: από το σημείο Α έως το σημείο Β όπως φαίνεται και στο σχέδιο Α-1 

Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου με 

Κ.Α.  30-7333.0022 με τίτλο : «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» Για την εφαρμογή των 

ανωτέρω απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής Απόφασης». 
  

 

 
Αρ. αποφ.   37    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΠΘΡΩ1Ρ-1ΞΦ 

Θέμα 9ο 
 

Αναβολή λήψης απόφασης γα έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 
 

Η Δνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών ζήτησε τηλεφωνικά δια της κ. Μαριλένας 

Πατατούκου την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για επόμενη 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 και λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 

 Την με αρ.  εισήγηση , η οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 
 Το Νόμο 3463/2006, 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με 
τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου. 

 

Αρ. αποφ.   38    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΟ25Ω1Ρ-ΞΣΛ 

 

Θέμα 10ο 

 
Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου, 

επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-
2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας. 

 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ Αριθ. 16/13670/13-3-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 
 

Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου, επί 
χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας 

της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας  . 

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/7029/11-02-2020 της Κας Συμιακού Μαριέττας  του 

Κων/νου 

 

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 
 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της 

εγκατάστασης του θέματος.  

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) αρμόδιο όργανο για 

τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό 
τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει 

ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο 
πρότασης «εισόδου εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/7029/11-02-2020 της Κας Συμιακού 

Μαριέττας  του Κων/νου. 

2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με το 

Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 
3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία ορίζεται 

ότι: 

 αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση 

της οδού υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των κεντρικών 
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υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – 
Κοινοτήτων καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) 

επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής 
σύνδεσης». 

4. Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για 
όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος 

για την έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού 

Υπηρεσία στην οποία συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη 
συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον 

ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.  
5. Την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) σύμφωνα με την οποία 

αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το 
οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι 

από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση 
εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7. Το με αριθμ.πρωτ 7504/2018 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου 
της μερίδας 2008 Γαιών Αφάντου. 

8. Το με αρ. πρωτ7503/2018 κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της Μ.Γ.2008 Αφάντου  

9. Την υπεύθυνη δήλωση της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου που ζητήθηκε 
απο την υπηρεσία μας συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ.16/8948/19-2-2020 και κατατέθηκε 

συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16/9856/25-2-2020 και σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι 
έλαβε γνώση και συμφωνεί με την προτεινόμενη «είσοδο – έξοδο» της Μηχανικού Κας Αποστολάκη 

Μαρίας ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού για χρήση εγκατάστασης κατοικίας στην μερίδα 2008 
γαιών Αφάντου.  

10. Την υπεύθυνη δήλωση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κας Αποστολάκη 

Μαρίας, που ζητήθηκε από την υπηρεσία μας συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ.16/8948/19-2-2020 
και κατατέθηκε συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16/9856/25-2-2020 και σύμφωνα με την 

οποία δηλώνει ότι δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη 
επιφάνεια των ομβρίων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του προσώπου συσσώρευση 

,καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών από την εγκατάσταση 

κατοικίας εντός της Μ.Γ.2008 Αφάντου. 
11. Το αριθμό πρωτ. 2175/2018 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 

Ρόδου περί θεώρησης ορών δόμησης στην Μ.Γ.2008 Αφάντου που ζητήθηκε απο την υπηρεσία μας 
συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ.16/8948/19-2-2020 και κατατέθηκε συμπληρωματικά με το 

υπ'αριθμ. πρωτ. 16/9856/25-2-2020 και σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ακίνητο 

βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού Αφάντου και εκτός Ζώνης οικισμού,εκτός των περιοχών NATURA 
2000 και εντός αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου-Τραουνού-Αφάντου και εφάπτεται επί της 

ασφαλτοστρωμένης οδού η οποία χαρακτηρίσθηκε ως κύρια και μοναδική με την υπ'αριθμ. 
Απόφαση 11537/2008 (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) αναγνώρισης οδού Αφάντου-Κολύμπια ως 

κυρίας κοινοτικής.  
12. Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 03/03 του 

2020. 
Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και  
 

Σ υ ν α ι ν ε ί  

με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 

γαιών Αφάντου επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 
207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για 

χρήση κατοικίας όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο 1 της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
Αποστολάκη Μαρίας (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) 

αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου». 

με τους εξής όρους: 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων  
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2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 

2008 γαιών Αφάντου. 
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο της Διπλωματούχου 
Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 

 
I. Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης 

«Εισόδου – Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο 1. 
II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
III. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη 

έχουν οι ιδιοκτήτες και η επιβλέπουσα μηχανικός.  
IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 

θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων ΚΜ 2008 γαιών Αφάντου Ρόδου με την Κοινοτική 
οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο 1 που 

συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 
είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

VI. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VII. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 

εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, 

χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για χρήση 

κατοικίας η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 

προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον 

δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 
παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 

αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 
Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 

159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη 

δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου 
εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου , επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας 

και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας Συμιακού 
Μαριέττας του Κων/νου για χρήση κατοικίας και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 

εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης 

εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
 

 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 
 

 Την ανωτέρω μελέτη που διαβιβάστηκε με το υπ αριθ. 16/13670/13-3-2020 έγγραφο της 

Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
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 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης- πρότασης 

«εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου επί χαρακτηρισμένης ως 
κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας 

Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο 1 

της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας (το οποίο δεν θεωρείται από την 
υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη 

μελέτη «εισόδου – εξόδου». 

με τους εξής όρους: 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων  
2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 
2008 γαιών Αφάντου. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο της Διπλωματούχου 

Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

Α) Ο  ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης 
«Εισόδου – Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο 1. 

Β) Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
Γ) Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη 
έχουν οι ιδιοκτήτες και η επιβλέπουσα μηχανικός.  

Δ) Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 
θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων ΚΜ 2008 γαιών Αφάντου Ρόδου με την Κοινοτική 

οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο 1 που 

συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  
Ε) Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 

είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
ΣΤ) Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 

χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

Ζ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 

εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 
Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για χρήση 

κατοικίας η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 

προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον 
δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 
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παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 
αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 

159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται  ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου 

εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου , επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας 

και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας Συμιακού 
Μαριέττας του Κων/νου για χρήση κατοικίας και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 

εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης 
εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 

 

Αρ. αποφ.   39    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: Ω9ΙΘΩ1Ρ-ΝΕΡ   
 

Θέμα 11ο 

 
Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου, 

επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-
2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας . 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ Αριθ. 16/13674/13-3-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου, επί 

χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας 

της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας  . 

 
Σχετικά: Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/7030/11-02-2020 της Κας Συμιακού Μαριέττας  του 

Κων/νου 

 

 Η υπηρεσία μας με βάση το ΒΔ 465/70 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
προέβη στο έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου που συνοδεύει το σχετικό αίτημα. 

 Σε συνεχεία συνέταξε Τεχνική μελέτη για την πρόταση «εισόδου – εξόδου» της 

εγκατάστασης του θέματος.  

 Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) αρμόδιο όργανο για 

τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό 
τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει 

ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 

 Με το παρόν έγγραφο σας αποστέλλουμε τη μελέτη καθώς και το θεωρημένο σχέδιο 
πρότασης «εισόδου εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης του θέματος και παρακαλούμε για τις 

δικές σας ενέργειες. 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Την υποβαλλόμενη αίτηση με αριθμ.πρωτ.16/7030/11-02-2020 της Κας Συμιακού 
Μαριέττας  του Κων/νου. 

2) Τις διατάξεις του Β.Δ. 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 150Α/1970) όπως έχει τροποποιηθεί με το 

Π.Δ.118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/16-06-2006) και ισχύει μέχρι σήμερα. 
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3) Τη διευκρινιστική εγκύκλιο 11 της ΔΜΕΟ/ο/2879 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι : 

 αρμόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρμόδια για τη συντήρηση 

της οδού υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικά διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των κεντρικών 

υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ, των Περιφερειών, των Νομ/κων Αυτ/σεων και των Δήμων – 

Κοινοτήτων καθώς και ότι 

  «για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων ανεξαρτήτως κατηγορίας Α ή Β που ιδρύονται 

στο δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή ορίου νομίμως υφισταμένου οικισμού) 

επιβάλλεται έλεγχος μόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και όχι έγκριση – κυκλοφοριακής 
σύνδεσης». 

4) Την παράγραφο 10 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 σύμφωνα με την οποία για όλες τις 

εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε Δημοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την 
έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων. Η αρμόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία 

στην οποία συμβάλλει το δημοτικό – κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούνται να ελέγξει τη συμβολή ως 
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο 

πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.  

5) Την υπ΄αριθμό 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) σύμφωνα με την οποία αρμόδιο 

όργανο για τη χορήγηση εγκρίσεως «εισόδου – εξόδου» είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 

φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το 
νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4512/2018 σύμφωνα με το οποίο η έγκριση εισόδου 
– εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων του άρθρου 24 ισχύει για 4 έτη. 

7) Το με αριθμ.πρωτ 7506/2018 πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Κτηματολογίου Ρόδου της 

μερίδας 2519 Γαιών Αφάντου. 

8) Το με αρ. πρωτ.7505/2018 κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της Μ.Γ.2519 Αφάντου  

9) Την υπεύθυνη δήλωση της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου που ζητήθηκε απο την 
υπηρεσία μας συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ.16/8949/19-2-2020 και κατατέθηκε με το υπ'αριθμ. 

πρωτ. 16/9857/25-2-2020 και σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με 
την προτεινόμενη «είσοδο – έξοδο» της Μηχανικού Κας Αποστολάκη Μαρίας ειδικότητας Πολιτικού 

Μηχανικού για χρήση εγκατάστασης κατοικίας στην μερίδα 2519 Αφάντου.  

10) Την υπεύθυνη δήλωση της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κας Αποστολάκη 
Μαρίας , που ζητήθηκε απο την υπηρεσία μας συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16/8949/19-

2-2020  και κατατέθηκε με το υπ'αριθμ. πρωτ. 16/9857/25-2-2020 και σύμφωνα με την οποία 
δηλώνει ότι, δεν παρουσιάζονται σημεία λιμναζόντων υδάτων και γενικά η ροή σε ελεύθερη 

επιφάνεια των ομβρίων υδάτων δεν δημιουργεί σε κανένα σημείο του προσώπου συσσώρευση, 

καθώς σε όλα τα σημεία οι κλίσεις επαρκούν για την άμεση εκτόνωση αυτών από την εγκατάσταση 
κατοικίας εντός της Κ.Μ.2519 Αφάντου. 

11) Το αριθμό πρωτ. 2184/2018 έγγραφο της Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου 
Ρόδου περί θεώρησης ορών δόμησης στην Μ.Γ.2519 Αφάντου που ζητήθηκε απο την υπηρεσία μας 

συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ.16/8949/19-2-2020 κατατέθηκε συμπληρωματικά με το υπ'αριθμ. 
πρωτ. 16/9857/25-2-2020 και σύμφωνα με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ακίνητο βρίσκεται εκτός 
ορίων οικισμού Αφάντου και εκτός Ζώνης οικισμού, εκτός περιοχής NATURA 2000,εντός 
αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου-Τραουνού-Αφάντου και εφάπτεται επί της 
ασφαλτοστρωμένης οδού η οποία χαρακτηρίσθηκε ως κύρια και μοναδική με την υπ'αριθμ. 

απόφαση 11537/2008(ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) αναγνώρισης οδού Αφάντου-Κολύμπια ως κυρίας 
κοινοτικής.  

12) Την αυτοψία που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της υπηρεσίας μας την 03/03  του 2020. 

Προέβη στον έλεγχο των ανωτέρω  υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και   

 

Σ υ ν α ι ν ε ί  
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με την υποβληθείσα μελέτη πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 
γαιών Αφάντου και επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με 

(ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008), ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, 

για χρήση κατοικίας όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο 1 της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού 
Αποστολάκη Μαρίας (το οποίο δεν θεωρείται από την υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) 

αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη μελέτη «εισόδου – εξόδου». 

με τους εξής όρους: 

1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων.  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 
3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP.  

4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 
2519 γαιών Αφάντου. 

 
Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο  της Διπλωματούχου 

Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 
 

I. O ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης 
«Εισόδου – Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο 1. 

II. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 
III.Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 

μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη 
έχουν οι ιδιοκτήτες και η επιβλέπουσα μηχανικός.  

IV. Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 
θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων στην ΚΜ 2519 γαιών Αφάντου Ρόδου με την 

Κοινοτική οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο 1 που 

συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  
V. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 

είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 
VIII. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 

χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 

VI. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 

εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, 
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

 

Η παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την 
εγκατάσταση η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 

προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον 
δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 

παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 
αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 

Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 

159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου 

εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας 

και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας Συμιακού 
Μαριέττας του Κων/νου για χρήση κατοικίας και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 

εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης 
εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
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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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 
 Την ανωτέρω μελέτη που διαβιβάστηκε με το υπ αριθ. 16/13674/13-3-2020 έγγραφο της 

Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 
απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης- πρότασης 
«εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την 2519 γαιών Αφάντου και επί χαρακτηρισμένης ως 

κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008), ιδιοκτησίας της 
κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας όπως αυτή φαίνεται στο Σχέδιο 

1 της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας (το οποίο δεν θεωρείται από την 

υπηρεσία μας ως προς την ορθότητα του) αλλά η θεώρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τη 
μελέτη «εισόδου – εξόδου». 

με τους εξής όρους: 
1.Να κατασκευαστεί ενιαίο άνοιγμα εισόδου- εξόδου μήκους 5,00 μέτρων.  

2.Να τοποθετηθούν οι ρυθμιστικές πινακίδες Ρ-2, Ρ-27. 

3.Να γίνει η οριζόντια σήμανση με την αναγραφή της λέξεως STOP.  
4.Να τοποθετηθεί επαρκής ηλεκτροφωτισμός στα σημεία εισόδου - εξόδου εντός της ΚΜ 

2519 γαιών Αφάντου. 
 

Όλα τα ανωτέρω απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Σχέδιο  της Διπλωματούχου 
Πολιτικού Μηχανικού Αποστολάκη Μαρίας το οποίο η Υπηρεσία διόρθωσε και «ΘΕΩΡΗΣΕ». 

 Η θεώρηση αφορά μόνον την ορθότητα της προτεινόμενης πρότασης εισόδου εξόδου. 

 
Α) Ο ιδιοκτήτης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εγκεκριμένης μελέτης 

«Εισόδου – Εξόδου» υποχρεούται να εφαρμόσει πιστά το θεωρημένο σχέδιο 1. 
Β) Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της σήμανσης με επιπλέον σήματα 

κυκλοφορίας, η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα να τους ζητήσει την τοποθέτησή τους. 

Γ) Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν, αποκλειστική ευθύνη 

έχουν οι ιδιοκτήτες και η επιβλέπουσα μηχανικός.  
Δ) Να αποκλειστεί η πρόσβαση των οχημάτων ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε άλλη 

θέση. Η μοναδική πρόσβαση των οχημάτων στην ΚΜ 2519 γαιών Αφάντου Ρόδου με την 

Κοινοτική οδό θα πρέπει να γίνετε με αυτήν που φαίνεται στο θεωρημένο συνημμένο σχέδιο 1 που 
συνοδεύει το παρόν έγγραφο μας.  

Ε) Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης του δρόμου ο ενδιαφερόμενος θα μεταφέρει την 
είσοδο - έξοδο με δικά του έξοδα σε θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία μας. 

ΣΤ) Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή προσθήκη επιπλέον επιτρεπόμενων 
χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου». 



 

26 
 

 Ζ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης ή 
προκαλούνται προβλήματα στο δημοτικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχημάτων στην 

εγκατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της πρότασης περί χορήγησης άδειας, 

χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. 
 

Η) παρούσα έγκριση μελέτης ισχύει για τέσσερα (4) χρόνια από σήμερα και μόνο για την 
εγκατάσταση η οποία αναφέρεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της 

προτεινόμενης εισόδου-εξοδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τεσσάρων χρόνων και εφόσον 

δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, μπορείτε να αιτηθείτε εγγράφως την 
παράταση της ισχύος της, εφάπαξ για άλλα τέσσερα (4) χρόνια (άρθρο 159 του Ν.4512/2018). Η 

αίτηση για παράταση θα πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης. 
Για την χορήγηση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης τηρούνται οι διατάξεις του Άρθρου 

159 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5Α/17-01/2018) σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού όπου να δηλώνεται ότι η σύνδεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

εγκεκριμένα σχέδια (στην αρμόδια υπηρεσία περί χορήγησης άδειας λειτουργίας). 

 Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνο την Έγκριση μελέτης «εισόδου 
εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας 

και μοναδικής κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας Συμιακού 
Μαριέττας του Κων/νου για χρήση κατοικίας και δεν υποκαθιστά αναγκαίες άδειες της 

εγκατάστασης από άλλη αρχή ούτε παρέχει νομιμοποίηση τυχόν αποκλίσεων της υφιστάμενης 

εγκατάστασης από όρους αρμοδιότητας άλλης αρχής. 
 

Αρ. αποφ.    40   /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: ΨΠΛΕΩ1Ρ-Κ4Ε   
 

Θέμα 12ο 

 

Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο 
ετών. (Έγγραφο ΑΠ  16/14073/17-3-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) 

  
ΕΓΓΡΑΦΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠ 16/14073/17-3-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών 
 

Θέμα: Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) 
 
Σχετ: 1) Τα υπ΄ αρ. πρωτ. 14/9431/21-02-2020 και 14/12669/10-03-2020 έγγραφα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας  
          2) Τις προδιαγραφές του Υπουργείου για τους χώρους στάθμευσης των Ατόμων με 

Αναπηρία σε δρόμους και δημόσιους χώρους στάθμευσης.  
 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα, προέβη σε αυτοψία και σε έλεγχο 

των ηλεκτρονικών αρχείων που διαθέτει περί εγκεκριμένων παραχωρημένων θέσεων ΑμεΑ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας,  τις ισχύουσες κανονιστικές 

αποφάσεις και τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού συντάχθηκαν οι Πίνακες Ι και ΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _  Χωροθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ _ (ατομικές)  
Διεύθυνση Κατοικίας 

(με βάση το πρακτικό 2 & 

3/2020 της αρμόδιας επιτροπής) 

(1) 

Διεύθυνση Χωροθέτησης 

θέσεως 

 

 

(2) 

Αριθμός 

Κυκλ/ρίας 

οχήματος 

(3) 

ΠΑΡΙΣΙΩΝ 18 ΠΑΡΙΣΙΩΝ 18 
ΡΟΝ 

8220  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 73 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 73 

ΡΟΝ 

7681 

ΚΩΝ. ΥΔΡΑΙΟΥ 48 ΚΩΝ. ΥΔΡΑΙΟΥ 48 

ΙΗΤ 

9109 
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ΛΕΙΨΩΝ 10 ΛΕΙΨΩΝ 10 

ΡΟΗ 

6212 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 7 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 7 

ΡΟΤ 

8812 

ΠΕΛΑΣ 40    ΠΕΛΑΣ 40 
ΡΟΜ 

7040 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ_ Ανανέωση  θέσεων ΑΜΕΑ _ (ατομικές)  
Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως 

 

Αριθμός Κυκλ/ρίας 

οχήματος 

(2) 

Απόφαση Δ.Σ./ αριθμός Φ.Ε.Κ. 

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 16 ΡΟΧ 5150 133/28-2-2018 /ΦΕΚ 1886Β/24-5-18 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ 32Α ΡΟΤ 7264 133/28-2-2018 / ΦΕΚ 1886Β/24-5-18 

 
Στον Πίνακα Ι αναγράφονται οι χωροθετήσεις νέων θέσεων σε ΑμεΑ ενώ στον Πίνακα 

ΙΙ αναγράφονται οι ανανεώσεις των ήδη χωροθετημένων θέσεων που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και από τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου (έκδοση ΦΕΚ). 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 
Ρόδου. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

και με υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες μας. 
Με βάση το Νόμο 4623/2019 άρθρο 5 παράγραφος 13α οι αποφάσεις που αφορούν την 

κυκλοφορία λαμβάνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου και υποβάλλονται για 
έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (Α’57). 

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
 

 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 
 

 Το με αρ. 16/14073/17-3-2020 έγγραφο- εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων , η 

οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά (email), 
 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 
απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα, όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 
Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 Την παράγραφο 13α του άρθρου 5 του Ν.4623/2019  
 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την χωροθέτηση, παραχώρηση και ανανέωση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ 
χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών  στις παρακάτω διευθύνσεις: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _  Χωροθέτηση θέσεων ΑΜΕΑ _ (ατομικές)  
 

 

Διεύθυνση Κατοικίας 

(με βάση το πρακτικό 2 & 

3/2020 της αρμόδιας επιτροπής) 

(1) 

Διεύθυνση Χωροθέτησης 

θέσεως 

 

 

(2) 

Αριθμός 

Κυκλ/ρίας 

οχήματος 

(3) 

ΠΑΡΙΣΙΩΝ 18 ΠΑΡΙΣΙΩΝ 18 
ΡΟΝ 

8220  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 73 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 73 

ΡΟΝ 

7681 

ΚΩΝ. ΥΔΡΑΙΟΥ 48 ΚΩΝ. ΥΔΡΑΙΟΥ 48 

ΙΗΤ 

9109 

ΛΕΙΨΩΝ 10 ΛΕΙΨΩΝ 10 

ΡΟΗ 

6212 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 7 ΚΑΜΕΙΡΟΥ 7 

ΡΟΤ 

8812 

ΠΕΛΑΣ 40    ΠΕΛΑΣ 40 
ΡΟΜ 

7040 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ_ Ανανέωση  θέσεων ΑΜΕΑ _ (ατομικές)  
Διεύθυνση Χωροθέτησης 

θέσεως 

 

Αριθμός Κυκλ/ρίας 

οχήματος 

(2) 

Απόφαση Δ.Σ./ αριθμός Φ.Ε.Κ. 

ΝΙΚΗΤΑΡΑ 16 ΡΟΧ 5150 133/28-2-2018 /ΦΕΚ 1886Β/24-5-18 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ 32Α ΡΟΤ 7264 133/28-2-2018 / ΦΕΚ 1886Β/24-5-18 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 

Δήμου Ρόδου. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου και με υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες μας. 

 

Αρ. αποφ.  41    /27-03-2020                                                 ΑΔΑ: 6ΖΚΨΩ1Ρ-ΛΝΝ 

 
Θέμα 13ο 

 
Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου   

επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως 

Ιαλυσού και επί της επαρχιακής οδού με  αριθ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-
Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-

Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά).  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠ 16/7955/14-2-2020 ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ¨ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Με το αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 256/22-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου ζητά 

από τον Δήμο μας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006 την σύμφωνη 

γνώμη για έγκριση  απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της επαρχιακής οδού με 
αρ. 2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-

Αγ.Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταββιά », στην Ιαλυσό (Ο.Τ. 122) έτσι όπως 
εμφανίζεται στο από Νοέμβριος 2019 σχέδιο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ» του 

εργοδότη ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και είναι υπογεγραμμένο από τους ΜΙΧΑΛΗΣ Α. 
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ΒΡΕΣΑΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΕΝΝΗΣ Μηχ/γος Ηλεκτρολόγος και ΔΙΕΝΝΗΣ 
Α.Τ.Ε.  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Επιτροπή ποιότητας Ζωής να αποφασίσει 

Για την σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006, για  
την έγκριση  απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου  επί της επαρχιακής οδού με αρ. 2 

«Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. 
Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταββιά », στην Ιαλυσό (Ο.Τ. 122) έτσι όπως εμφανίζεται 

στο από Νοέμβριος 2019 σχέδιο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ» του εργοδότη 

ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και είναι υπογεγραμμένο από τους ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΒΡΕΣΑΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΕΝΝΗΣ Μηχ/γος Ηλεκτρολόγος και ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.  

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 2860/18-
07-2020 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που αφορά στο θέμα και έχει ως 

ακολούθως: 
 

 

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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν 
 

 Την με αρ.  εισήγηση , η οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε 

ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε 

απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της 

Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, 

του Ν. 4623/2019,  
 το άρθρο 30 παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006 

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παροχή σύμφωνης γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος ιδ του Π.Δ. 118/2006, για  την έγκριση  απότμησης και υποβιβασμού στάθμης 
πεζοδρομίου  επί της επαρχιακής οδού με αρ. 2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-

Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταββιά », 
στην Ιαλυσό (Ο.Τ. 122) έτσι όπως εμφανίζεται στο από Νοέμβριος 2019 σχέδιο «ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ» του εργοδότη ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και είναι 

υπογεγραμμένο από τους ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΒΡΕΣΑΗΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΔΙΕΝΝΗΣ 
Μηχ/γος Ηλεκτρολόγος και ΔΙΕΝΝΗΣ Α.Τ.Ε.  

 
     Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 

 

 
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      1) Ιωάννης Αφεντούλης 

 
 

                                                                                         2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
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                                                                                         3) Στέφανος Δράκος 
 

 
                                                                                         4) Σπύρος Σπυρόπουλος 

 

 
                                                                                         5) Σάββας Καραταπάνης 

 

 
                                                                                         6) Βασίλειος Παπαοικονόμου 

 
 

                                                                                         7) Αθανάσιος Στάμος 
 

 

                                                                                        8) Μιχάήλ Σεϊτηςς 
 

 
                                                                                       9) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                                                                      

 


