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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρ. συνεδρίασης: 7η/12-07-2021
Αρ. αποφ.
36/12-07-2021
Περίληψη
Έγκριση προσωρινής πεζοδρόμησης οδού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από Κ.Υ.Ε.
στη κοινότητα Σορωνής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στη Ρόδο σήμερα 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα 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., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους),
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου (Αποφ.
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ.
πρωτ. 2/33649/08-07-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος
6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους
163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με
αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης.
Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την
δια περιφοράς διαδικασία οκτώ (8) μέλη ήτοι:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Παναγιώτης Σταμάτης
Αντιδήμαρχος - Μέλος 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος –
Μέλος, 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 8) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Ιωάννης Αφεντούλης – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,
3) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος
και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα
της 7ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 9 (εννέα) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν
τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής:
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (679/17-6-2021)
ΘΕΜΑ :

ΣΧΕΤ. :

Έγκριση προσωρινής πεζοδρόμησης οδού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
από Κ.Υ.Ε. στην κοινότητα Σορωνής σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 65 του
Ν.4688/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1. Η με αρ. πρωτ. 1052/24-05-2021 αίτηση του κ. Χατζηκυριαζή Μιχάλη.
2. Η υπ’ αριθ. 7/2021 απόφαση Κοινότητας Σορωνής (Α.Π. 679/05-04-2021 Δ.Π.Σ.)

Με το παραπάνω σχετικό 1 κατατέθηκε αίτημα στην Υπηρεσία μας, από τον ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. κ.
Χατζηκυριαζή Μιχαήλ, για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
επί της πρόσοψης του καταστήματος του επί της οδού 7ης Μαρτίου με κ.μ. 45 & 46 Οικοδομών
Σορωνής.
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 103/2021 Ο.Ε. απόφαση Δ.Σ. Ρόδου με θέμα «Έγκριση της υπ’ αρ. 25/2021

Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 14/2021 απόφασης του
Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα "Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην
Τ.Κ. Σορωνής"», σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η πεζοδρόμηση της οδού 7ης Μαρτίου και
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συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: « Με βάση τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, προβλέπεται η

πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου και ειδικότερα από τη συμβολή της με την οδό
Κύπρου έως το σημείο ΙΙ που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά
ΕΓΣΑ 87 (Χ, Υ): (858932,4031222) (Συνημμένο σχέδιο Σ-2)»
2. Την παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101Α'/24-05-2020) «Ρυθμίσεις για την

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της οποίας προβλέπεται ότι:
«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και
για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις
αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές
μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας
περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και ύστερα από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς
τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης
ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια
απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών
διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή
σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 30.11.2020.»
(Επισημαίνεται ότι η ισχύς της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101), όπως
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 14482/25.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 767), παρατείνεται
έως την 30.9.2021 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας
που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.)
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προσωρινή πεζοδρόμηση της οδού 7ης Μαρτίου στην
Κοινότητα Σορωνής έως 30.9.2021 δεδομένου ότι έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 103/2021 Ο.Ε.
απόφαση Δ.Σ. Ρόδου κατόπιν σχετικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών αλλά δεν
έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής της, προκειμένου η Υπηρεσία μας να παραχωρήσει
κοινόχρηστο χώρο, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου
40 του Ν. 4735/2020 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β) Το με αριθ. πρωτ: 679/17-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού
γ) Την υπ΄αρ. 103/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου
δ) Την παρ. 7 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006,
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018,
ζ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020,
426/13.11.2020, 50/05.07.2021 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ
η) 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 και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ»
θ) Το από 12-07-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο
αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Συνεδρίασης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προσωρινή πεζοδρόμηση της οδού 7ης Μαρτίου στην Κοινότητα Σορωνής έως
30.9.2021, δεδομένου ότι έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 103/2021 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου κατόπιν σχετικής
μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία
εφαρμογής της, προκειμένου να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων από Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 65
του Ν. 4688/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Δράκος

Τα Μέλη
1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου
2) Νικόλαος Καραμαρίτης
3) Παναγιώτης Σταμάτης
4) Αθανάσιος Στάμος
5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος
6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου
7) Δημήτριος Ιωσήφ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
& Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
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