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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  9η/27-07-2022 
Αρ. αποφ.              80/27-07-2022                                                                                                                                                     
                                           

Περίληψη 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

Στη Ρόδο σήμερα 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 3/09-01-2022 περί της εκλογής τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση. 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. 2/44707/27-07-2022, 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 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄), 

αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

           Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι: 

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

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Mιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος - 
Μέλος 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis - Μέλος,           

7) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,  9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 

10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος, 11) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   -   
 

       και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, μέσω της πρόσκλησης που εστάλη 

ηλεκτρονικά για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης για τα κάτωθι θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της 9ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, δέχτηκαν στο να ληφθεί σχετική 

απόφαση. 

 

1. Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην 

Δημοτική Ενότητα Αφάντου. 
 
     (Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να επισπευθεί η αδειοδότηση βατότητας του δρόμου για 

την κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου, λόγω ότι βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου με 

αποτέλεσμα την μη εξυπηρέτηση των τουριστών της περιοχής). 

2. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης 

του Σωτήρος της  Κοιν. Φανών έτους 2022 
 

(Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμίας προκειμένου να εκδοθούν εμπρόθεσμα οι άδειες από 
την Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου) 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 
 

α) Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος αυτού όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται. 
β) 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, 
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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., 

ε) Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα 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 οι συμμετέχοντες «Υπέρ», 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
‘Εγκρίνει το κατεπείγον της σύγκλησης της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

καθώς και την κατεπείγουσα συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων: 
 

1. Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην 

Δημοτική Ενότητα Αφάντου. 
 
     (Το θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να επισπευθεί η αδειοδότηση βατότητας του δρόμου για 

την κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου, λόγω ότι βρισκόμαστε στο μέσο της τουριστικής περιόδου με 

αποτέλεσμα την μη εξυπηρέτηση των τουριστών της περιοχής). 

2. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης 

του Σωτήρος της  Κοιν. Φανών έτους 2022 
 

(Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω προθεσμίας προκειμένου να εκδοθούν εμπρόθεσμα οι άδειες από 
την Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Ρόδου) 

 

 

 
 

 
             Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                               3) Μιχαήλ Σείτης 

                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               7) Γιάννης Αφεντούλης 

                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               9) Μιχαήλ Σταυρής 
                                                                              10) 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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