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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αρ. συνεδρίασης:  12η/26-09-2022 

Αρ. αποφ.               101/26-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   
Περίληψη 

 
Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσαιωνική 

Πόλη (Έγγραφο ΑΠ 3429/18-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης). 
         

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 26-09-2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 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. 2/58518/15-09-2022, 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», το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136) και 
τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, 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) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Coliadis - Μέλος, 5) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 6) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,                          
7) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 8) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος, 9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                  

10) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό Μέλος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένος Απών),                               

2) Mιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος. 
 

Οι κ.κ Ιωάννης Αφεντούλης, Μιχαήλ Σταυρής και Δημήτριος Ιωσήφ είχαν αποχωρήσει και 

δεν συμμετείχαν στην λήψη της εν λόγω απόφασης 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3429/18-08-2022 έγγραφο της 
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Θέμα : Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) «Πιτσαρία –σνακ μπαρ-
ζαχαροπλαστείο άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Γεώργιου ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ στην 

οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσ.πόλη.   
 

Σχετ.  : α) Το με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ 554769 από 16.11.2021( Α.Π. 4736/26-11-2021 Υ.ΔΟΜ.) έγγραφο 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας              

β) Το με αρ.πρωτ. 848/8-3-2021 έγγραφο μας. 

γ) Το με αρ.πρωτ.1795/10-05-2022 έγγραφό μας. 
δ) Το με αρ.πρωτ.1849/12-05-2022 έγγραφο μέσω ηλ.ταχυδρομείου του ενδιαφερομένου.  

ε) Η με αρ. 1220570(ver.0,1,2)/2021 γνωστοποιήσεις. 
στ)Οι διατάξεις  του άρθ. 73 παρ. 1α και παρ-3 του αρθ-75 του Ν. 3852/10 και  του άρθρου 15 της 

ΚΥΑ 16228/2017.  

             
Σας παραθέτουμε ιστορικό σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος του θέματος και των ενεργειών 

της υπηρεσίας, προκειμένου να λάβετε γνώση: 

 

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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●Σε συνέχεια της ανωτέρω ε) σχετικής γνωστοποίησης (μεταβολή) λειτουργίας καταστήματος υ.ε., 

που υποβλήθηκε διαδικτυακά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπ.Ανάπτυξης & Επενδύσεων μέσω της 

πλατφόρμας notifybusiness.gov.gr από τον ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Γεώργιο σε συνέχεια της με αρ.απόφ. 

38/09-03-2012 κατεχόμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ»  στην οδό Λάχητος αρ.34 στην Μεσ.πόλη της Ρόδου,   μπαρ-ζαχαροπλαστείο άνευ 

παρασκευαστηρίου», η αρχαιολογική υπηρεσία με το α) σχετικό έγγραφό της (το οποίο κοινοποιείται 

και στον ενδιαφερόμενο) μας γνωρίζει ότι το ανωτέρω κατάστημα στερείται επικαιροποιημένης 

αρχαιολογικής άδειας για τη λειτουργία του, καθώς επίσης μετά από έλεγχο στο αρχείο της , 

προκύπτουν αυθαιρεσίες στο ίδιο ακίνητο από το 2003, για τις οποίες είχαν υποβληθεί κατά το 

παρελθόν μηνύσεις, χωρίς να έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, διορθωτικές 

παρεμβάσεις/αποκαταστάσεις στο κτήριο, ζητώντας από την υπηρεσία μας για τις δικές μας ενέργειες 

και  από τον  ενδιαφερόμενο να επικοινωνήσει άμεσα με την υπηρεσία και να προσκομίζοντας 

νομιμοποιητικά στοιχεί/έγγραφο σχετικά με το ακίνητο. 

 

●Με το β) σχετικό έγγραφό μας ενημερώσαμε τον ενδιαφερόμενο για τα παραπάνω , ζητώντας επίσης 

να προβεί στις ενέργειες που του ζητήθηκαν με το προαναφερόμενο έγγραφο της αρχαιολογικής 

υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη αρχαιολογική άδεια για τη συνέχιση της 

λειτουργίας του καταστήματός του. 

 

●Με το γ) σχετικό (το οποίο στάλθηκε και με ηλ.ταχυδρομείο) έγγραφό μας  , επειδή ο 

ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε κανένα νέο στοιχείο ή τη ζητούμενη αρχαιολογική άδεια, του δόθηκε 

από την υπηρεσία μας τελευταία προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να συμμορφωθεί με τα 

διαλαμβανόμενα στο α) σχ. έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

    

●Στις 11-5-2022 (Α.Π. 1849_2022) ο ενδιαφερόμενος, με το δ) σχετικό έγγραφό του (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) , μας γνωρίζει ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή και έγινε επαναφορά 

των κωδικών (δραστηριοτήτων) για τη λειτουργία του καταστήματος του,  σύμφωνα με την άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας που του είχε χορηγηθεί, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από τη ζητούμενη 

αρχαιολογική άδεια. 

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη, ότι: 

Α) ο ενδιαφερόμενος δεν προσκόμισε μέχρι σήμερα άδεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τη 

συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματός του, 

Β) μετά την υποβολή γνωστοποίησης (μεταβολής) η λειτουργία του εν λόγω καταστήματος έχει 

μεταπέσει στο κυρωτικό σύστημα της γνωστοποίησης (άρθρο 15 παρ. 5, KYA οικ. 16228/17.05.2017), 

  

Γ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία καταστήματος εντός της Μεσαιωνικής Πόλης της 

Ρόδου, η οποία έχει κηρυχθεί ιστορικό διατηρητέο μνημειακό Συγκρότημα, αποτελεί η εγκριτική 

απόφαση-άδεια της αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

 

Δ) συμφώνα με την ΓνΝΣΚ 61/2019 « …εάν ο ενδιαφερόμενος παρέβη ολικά ή μερικά ή υπερέβη 

τυχόν χορηγηθείσα άδεια, η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία μπορεί να διατάξει την διακοπή των άνευ 

ή κατά παράβαση ή υπέρβαση της αδείας εκτελούμενων έργων ή εργασιών ή/και της άσκησης 

δραστηριότητας και εν γένει χρήσης του ακινήτου, ενόσω προκαλούν ή δύνανται άμεσα να 

προκαλέσουν βλάβη στο προστατευτέο από την αρχαιολογική νομοθεσία πολιτιστικό στοιχείο, οπότε  

οι λοιπές διοικητικές αρχές, αστυνομικές, δημοτικές, πολεοδομικές κ.λ.π. οφείλουν να παράσχουν την 

κατά τις κείμενες διατάξεις συνδρομή τους στην εκτέλεση της διαταχθείσας διακοπής, καθώς, όλα τα 

όργανα του Κράτους, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, έχουν, δυνάμει συνταγματικής επιταγής, 

υποχρέωση να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, 

ειδικότερα δε, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα για την προστασία αυτή διοικητικά, προληπτικά και 

κατασταλτικά, μέτρα.» , 

https://dimosnet.gr/blog/laws/283084/
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Ε) σύμφωνα με την παρ.1 αθρ-15 της ΚΥΑ 16228/2017, για δραστηριότητες, των οποίων η λειτουργία 

εκκινεί ή μεταβάλλεται με το σύστημα της γνωστοποίησης: «Οι κυρώσεις για παραβάσεις των κανόνων 

λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (υγειονομικές, πυροσβεστικές, πολεοδομικές 

διατάξεις) δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή 

οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας 

για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, με σφράγιση αυτών από τα αρμόδια όργανα 

του Δήμου ή των Π.Υ.Τ. και με τη συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών όπου απαιτείται με την 

επιφύλαξη του άρθρου 57 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73)», 

 
ΣΤ) με τα έγγραφα/εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.πρωτ. 20527/29.05.2014  και  32852 /19.09.2014 

 είχαν διευκρινιστεί, σχετικά με την επιβολή ποινών-κυρώσεων  σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, τα εξής: 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας, όταν 

πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμιο αρμοδιότητα 

(ΣτΕ 1429/1993, 1443/1996) και δεν καταλείπεται σ' αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και 

επιβολή της διοικητικής κύρωσης. Οι δήμοι της χώρας δεν έχουν πρωτογενή κανονιστική αρμοδιότητα. 

παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασή σας , για τη 

λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του καταστήματος του θέματος , λόγω 

αρμοδιότητας (παρ. 1α του άρθ. 73 και παρ-3 του αρθ-75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει σήμερα και του 

άρθρου 15 της ΚΥΑ 16228/2017).  

  

Επίσης, παρακαλούμε την Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν να διατυπώσει 

εγγράφως την εισήγησή της προς την Επιτροπή.   

 

Συνημμένα: 

1. Φ/ο του  με αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ 554769 από 16.11.2021( Α.Π. 4736/26-11-2021  
    Υ.ΔΟΜ.) έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας              

2. Φ/ο του με αρ.πρωτ. 848/8-3-2021 εγγράφου μας . 
3. Φ/ο του με αρ.πρωτ.1795/10-05-2022 εγγράφου μας. 

4. Φ/ο του με αρ.πρωτ.1849/12-05-2022 έγγραφου μέσω ηλ. ταχυδρομείου του  

    Ενδιαφερομένου. 
5. Φ/ο της με αρ.1220570(ver.0,1,2)/2021 γνωστοποιήσεις (μεταβολή) . 

6. Φ/ο της με αρ.απόφ. 38/09-03-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.  
 

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) 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, 
 Το ΑΠ 3429/18-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και τα συνημμένα έγγραφα που 

το συνοδεύουν, 

 Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου, που περιγράφεται στο 

αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, που 

περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Την τοποθέτηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος κ. Γεωργίου Διακογεωργίου και του 

πληρεξούσιου δικηγόρου του κ. Εμμανουήλ Οικονόμος, που περιγράφονται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία ο επιχειρηματίας θα 
προβεί άμεσα σε ενέργειες για την νόμιμη λειτουργία του καταστήματος του. 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
 Την παρ. 4 του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (Αρ. 

689/31-10-2012 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ρόδου, ΑΔΑ: Β42ΧΩ1Ρ-5Ο5), περί αναβολής λήψης 

απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-2052729-05-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-3285219-09-2014/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%84%CE%B5-14291993-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%84%CE%B5-14431996-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
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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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
       Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσαιωνική Πόλη για την 

επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου ο διοικούμενος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
τακτοποίηση των αυθαιρεσιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 

και για την νόμιμη λειτουργία του καταστήματος του. 
      Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε 

νομιμοποιητικό στοιχείο για την υπόθεση του στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης. 
      Το θέμα θα επανέλθει εκ νέου προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής με μέριμνα της 

υπηρεσίας που εισήγαγε το θέμα προς συζήτηση. 

 
 

             Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               3) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               4) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               5) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               6) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                Ακριβές Απόσπασμα 
                                                              Ο Πρόεδρος 

 

 
                                                      Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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