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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  5η/23-05-2022 

Αρ. αποφ.             50/23-05-2022                                                                                                                                                                          

                                   
 

Περίληψη 
Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «Κ. ΛΑΜΠΗΣ 

Α.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/44204/01-09-2021, 3/52170/06-10-2021                     

Δ.Ε. Λίνδου).  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 23-05-2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. 
Δ.Σ., 3/09-01-2022 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), έπειτα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. Δημάρχου 193/17-01-
2022 «περί ορισμού Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως 
μελών της), με αριθ. πρωτ. 2/23305/10-05-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το 

άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και τα 
διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 643/24.09.2021, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Ιωάννης Καμπούρης Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό Μέλος, 4) Σπυρίδων  

Σπυρόπουλος- Αναπληρωματικό Μέλος 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile 
(Aλέξης) Coliadis - Μέλος, 7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,                  

9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος 

(Δικαιολογημένος), 3) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος 
 

Ο κ. Δημήτριος Ιωσήφ είχε αποχωρήσει και δεν συμμετείχε στην λήψη της εν λόγω απόφασης 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα ΑΠ 3/44204/01-09-2021, 3/52170/06-

10-2021 έγγραφα της Δ.Ε. Λίνδου τα οποία έχουν ως εξής: 
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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 και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020, της παρ. 3 

του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 4795/2021, του άρθρου 100 του Ν. 4876/2021, 
της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

β) Τα ΑΠ 3/44204/01-09-2021, 3/52170/06-10-2021 έγγραφα της Δ.Ε. Λίνδου, 
γ) Το ΑΠ 387712/12-08-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδ/σου, 

δ) Το ΑΠ 1020/2547/3/05-09-2021 έγγραφο του Α.Τ. Νότιας Ρόδου, 
ε) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου και των μελών αυτής, που 

περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

στ) Την τοποθέτηση των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, της υπαλλήλου της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Δωδ/σου και των πληρεξούσιων δικηγόρων της ιδιοκτήτριας εταιρείας, που περιγράφονται 

στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
ζ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

η) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

θ) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 
 ι) Ότι η αρχική άδεια ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγήθηκε 

την 14.05.2001, ήτοι προ της έκδοσης του Ν. 3028/2002 ¨Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς¨ (Φ.Ε.Κ. 153/τ. Α’ / 28.06.2002). Ως εκ τούτου, η εν λόγω άδεια 

διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που  ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της. Δεδομένου 
λοιπόν, ότι αφενός η έγκριση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από την αρχαιολογική υπηρεσία 

(θετική γνωμοδότηση), η οποία δεν προκύπτει από κανένα από τα επικαλούμενα σχετικά έγγραφα της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων  Δωδεκανήσου στο με αριθ. πρωτ. 387712/12-08-2021 έγγραφο με το οποίο αυτή 
ανακαλεί την θετική της γνωμοδότηση της για την άδεια λειτουργίας του εν λόγω Κ.Υ.Ε. ούτε και 

προσκομίστηκε ενώπιον της επιτροπής, δεν αποτελούσε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας λειτουργίας 
του καταστήματος απαραίτητη εκ του νόμου προϋπόθεση για την λειτουργία του τελευταίου και 

αφετέρου ο Ν. 3028/2002 δεν προβλέπει σε καμιά διάταξη του αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

σε θέματα προστασίας μνημείων και εφαρμογής του εν λόγω νόμου ούτε προβλέπει ως διοικητική 
κύρωση, συνεπεία της παραβίασης των διατάξεων του, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας 

καταστήματος και δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύς αυτού, επομένως η Επιτροπή δεν δύναται να 
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος εκ μόνου λόγου της ανακλήσεως της έγκρισης 

λειτουργίας του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων καθόσον η έγκριση της τελευταίας δεν συνιστούσε νόμιμη 

προϋπόθεση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω Κ.Υ.Ε. 
κ) Ότι αφενός η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία σε έλεγχο που διενήργησε στις 19-08-2021 στο εν λόγω 

κατάστημα βεβαιώνει κατά λέξη στο με αρ. 3154/23-08-2021 έγγραφο της τα έξης …. Δεν διαπιστώθηκε 
υπέρβαση στον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων και από τον έλεγχο των κατόψεων του καταστήματος, οι 

οποίες έχουν θεωρηθεί από την υπηρεσία μας, κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, 
δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων που του έχουν χορηγηθεί. Επίσης στην 

επιχείρηση τηρούνται όλα τα μέτρα σχετικά με την COVID-19…. και ότι αφετέρου ο αναφερόμενος 

αριθμός των 55 τραπεζοκαθισμάτων των οποίων η ανάπτυξη διαπιστώθηκε επί της ταράτσας του 
καταστήματος με το από 05-09-2021 έγγραφο του Α/Τ Νότιας Ρόδου δεν υπερβαίνει το συνολικά 

επιτρεπόμενο της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας αυτού ήτοι των συνολικά 65 τραπεζοκαθισμάτων. 
λ) Τη υπ΄αριθ. 1010/2015 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου με την οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος – Δ/ΝΩΝ Σύμβουλος της επιχείρησης κηρύχθηκε αθώος ελλείψει δόλου για την πράξη της 

λειτουργίας εμπορικής επιχείρησης πλησίον αρχαίου καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας στην Λίνδο 
Ρόδου 27-09-2010. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «Κ. ΛΑΜΠΗΣ Α.Ε.» στην 
Δ.Κ. Λίνδου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  
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              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Ιωάννης Καμπούρης 
                                                                               3) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               7) Γιάννης Αφεντούλης 
                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                     
                                                   Ακριβές Απόσπασμα 

 Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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