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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  6η/20-06-2022 
Αρ. αποφ.             59/20-06-2022                                                                                                                                                                                                                                     

                                   

Περίληψη 
 

Απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης 
του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των 

θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο»». 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 20-06-2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00 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. 2/33514/16-06-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, 

σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, την εγκύκλιο  374/39135/30.05.2022 του 

ΥΠ.ΕΣ. «περί λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (Α΄112), 
αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

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

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – 

Μέλος, 5) Σπυρίδων  Σπυρόπουλος - Αναπληρωματικό Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – 
Μέλος, 7) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - 

Μέλος, 9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis - Μέλος             

3) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 54/2022 απόφαση της 
Κοινότητας Ρόδου και πρότεινε την απόσυρση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 3: «Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης στο Στάσιμο 

Εμπόριο»  

Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με email, για όλα τα 

θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου δώδεκα (12) θεμάτων και ενός (1) εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπ’αρ.5/20224/19-4-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου ενέργειας και Βιομηχανίας, τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΣΧΕΤ.: α) Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α') Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του 
ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την 

άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή 
νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 

διατάξεις.  

β) Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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γ) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  

δ) Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  
ε) Ν.4497/2017(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α). Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων 

,εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  

 
Μετά την έκδοση του νέου νόμου (Ν. 4849/2021) για την οργάνωση και λειτουργία του 

υπαίθριου εμπορίου και σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α'), 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'). ή την παρ.2 του 

άρθρου 84 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 78 του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 
185/10.09.2013 τεύχος Α'), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α'), το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τους χώρους λειτουργίας 
υπαίθριων οργανωμένων αγορών και θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.  

Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας αποστέλλονται στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.  

 Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό νόμο (Ν. 4849/2021) για την οργάνωση και λειτουργία του 

υπαίθριου εμπορίου άρθρο 51 στην παρ.1 αναφέρεται ότι οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου 
βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς 

χώρους. 
 

Στην παρ.2 αναφέρεται ότι με απόφαση του Δήμου εντός των ορίων του οποίου χορηγείται 
η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται 

ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών:  

α) μεταξύ τους,  
β) από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,  

γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου 
και των υπεραστικών λεωφορείων,  

δ)από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες,  

ε) από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και  
στ) από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.  

 
H Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του προϊσχύοντα Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α’/13-11-

2017) περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα τις παραγράφους 2,3 και 4 

του άρθρου 40, όπου καθορίζονταν οι παραπάνω ελάχιστες αποστάσεις, προτείνει τη διατήρηση τους, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως:  

 
παρ2. « …Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες 

ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, 
σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των 

υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, 

μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν 
επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε 

κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα» 
  

παρ.3. «Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 

δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη 

των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό 
πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση 

δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων»  
παρ.4 « Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να 

είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με 

πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω 
απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων….» 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω και τους σχετικούς νόμους, προκειμένου η υπηρεσία μας να προχωρήσει τις 

διαδικασίες χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, παρακαλούμε για την γνωμοδότησή σας 

περί καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία 

 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 Την υπ’αρ.5/20224/19-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Εμπορίου ενέργειας και Βιομηχανίας, τμήματος 

Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,  

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά και 

επεστράφησαν συμπληρωμένες    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά ως προς τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των 

θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του προϊσχύοντα 
Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α’/13-11-2017) περί άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και 

ειδικότερα τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 40, όπου καθορίζονταν οι παραπάνω ελάχιστες 

αποστάσεις, προτείνει τη διατήρηση τους, όπως αναλυτικά περιγράφονται ακολούθως:  
 

παρ.2. « …Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, 

σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των 
υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, 

μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν 

επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε 
κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα» 

  
παρ.3. «Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών 

δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου 

στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη 
των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό 

πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων»  

 

παρ.4 « Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να 
είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με 

πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω 
απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων….» 

 

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) Την υπ΄αρ. 54/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 
γ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων 
δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο»», προκειμένου να έρθει σε επόμενη συνεδρίαση. 

 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                               3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                               5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               6) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                                               7) Ιωάννης Αφεντούλης 
                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               9) Μιχαήλ Σταυρής 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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