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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  13η/24-10-2022 
Αρ. αποφ.              112/24-10-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   

Περίληψη 
 

Tροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων ως προς την παράγραφο Α.1 με 
θέμα «Δημ. Θεοδωράκη» του άρθρου 53 

 

Στη Ρόδο σήμερα 24-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 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. 2/69454/24-10-2022, 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 θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της 13ης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις 

απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2022 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 16: «Πρόταση τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων ως προς την 

παράγραφο Α.1 με θέμα «Δημ. Θεοδωράκη» του άρθρου 53» 
  

Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Οικονομικών του Τμήματος Αξιοποίησης – Διαχείρισης 

Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου, του οποίου η εισήγηση έχει ως εξής: 

ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ' αριθ. πρωτ. 951/11-05-2022 αίτηση.  

  β. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 16/34271/22-06-2022 (Α.Π. 1455/08-07-2022 ΔΠΣ) έγγραφο 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου 

Με την παραπάνω (α) σχετική, η κα Σεΐτη Μαρία, ιδιοκτήτρια επιχείρησης Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 17, αιτείται την τροποποίηση του Κανονισμού Κ.Χ., για 

τη χωροθέτηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί της προβολής του 

καταστήματός της στο μέσο του πεζόδρομου. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
ΑΔΑ: 931ΤΩ1Ρ-8ΓΧ



[2] 
 

Βάσει του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (υπ’ αριθ. 755/2014 απόφαση 

Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/2017 απόφαση Δ.Σ. και ισχύει σήμερα) και ειδικότερα 

σύμφωνα με την παράγραφο Α.1 του άρθρου 53 που αφορά στην οδό Δημ. Θεοδωράκη, στο 

συγκεκριμένο σημείο δεν προβλεπόταν κοινόχρηστος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, διότι 

κατά τον χρόνο σύνταξης της μελέτης του Κανονισμού στο σημείο αυτό υπήρχε δημοτικό παρτέρι. 

Ωστόσο, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το 

ανωτέρω παρτέρι δεν υφίσταται πλέον. 

Η Υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετάσει το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού, 

απέστειλε το υπ’ αριθ. 1273/2022 οικ. έγγραφό προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για την 

παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποκατάσταση ή μη του παρτεριού στα πλαίσια του έργου 

«Δράσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου)» το οποίο βρίσκεται 

σε εξέλιξη. 

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου μας, η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 16/34271/22-06-2022 έγγραφό της (β σχετικό) διευκρίνισε ότι: «(…) Σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη που συντάχθηκε το 2020, προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάμενης 

φύτευσης της οδού και στο συγκεκριμένο σημείο, δεν απεικονίζεται το εν λόγω παρτέρι ή 

οποιαδήποτε άλλη μελλοντική κατασκευή και είναι κενό. 

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία όδευσης τυφλών εκατέρωθεν της οδού και σε μικρή απόσταση 

από τα υφιστάμενα κτίρια.» 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη : 

1. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου (υπ’ αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) και 

ειδικότερα την παράγραφο Α.1. του άρθρου 53 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/2017 

απόφαση Δ.Σ. 

2. Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με 

θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του 

άρθρου 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με 

το οποίο ισχύει ότι:  

«Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 

3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 

ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ 

ύψος σε όλο το μήκος και το πλάτος της». 

3. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα 

«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης 

Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)». 

4. Τη μελέτη του έργου «Δράσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου (Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου της 

Ρόδου)» και τα εγκεκριμένα τεύχη αυτής τα οποία απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας συνημμένα 

με το (β) σχετικό. 

5.  Την επιτόπια αυτοψία και την τοπογραφική αποτύπωση της Υπηρεσίας μας. 

6.  Τα αρχεία της Υπηρεσίας μας. 

Προτείνεται :  

Η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων και συγκεκριμένα η σημειακή τροποποίηση 

του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.1 που συνοδεύει την παράγραφο Α.1. «Δημ. 

Θεοδωράκη» του άρθρου 53 με την προσθήκη χωροθέτησης του ενοικιαζόμενου τμήματος Κ.Χ. 

με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στη θέση του παρτεριού που έχει απομακρυνθεί. 

ΑΔΑ: 931ΤΩ1Ρ-8ΓΧ
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Σε συνέχεια των ανωτέρω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς : 

1. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις και 

περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του 

Ν. 3254/2004 στην οποία αναφέρεται ότι: «Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η 

αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του 

δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή 

τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται 

αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της 

αστυνομικής αρχής». 

2. Την Κοινότητα Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 

133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) 

κατοίκων και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών 

αποφάσεων και τη διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 

Ο Κος Μαντικός προτείνει να δημιουργηθεί κοντά στο σημείο δημόσιος χώρος ανάπαυσης των 

πεζών τον οποίο δεν θα εκμεταλλευθεί καμία επιχείρηση, σε αντικατάσταση του παρτεριού που έχει 

απομακρυνθεί. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά  για την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων και 

συγκεκριμένα η σημειακή τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.1 που συνοδεύει 

την παράγραφο Α.1. «Δημ. Θεοδωράκη» του άρθρου 53 με την προσθήκη χωροθέτησης του 

ενοικιαζόμενου τμήματος Κ.Χ. με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στη θέση του παρτεριού που έχει 

απομακρυνθεί. 

Επίσης προτείνει να δημιουργηθεί κοντά στο σημείο δημόσιος χώρος ανάπαυσης των πεζών τον 

οποίο δεν θα εκμεταλλευθεί καμία επιχείρηση, σε αντικατάσταση του παρτεριού που έχει 

απομακρυνθεί. 
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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, 
 Την υπ. αρ. 117/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, με την οποία γνωμοδοτεί 

θετικά για την εν λόγω τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, 

 Την υπ΄αρ. 1736/2021οικ./12-08-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού που 

περιλαμβάνεται αυτούσια στην απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 
 Το υπ΄αρ. 1876/06-09-2022 έγγραφο του Τμήματος  Τροχαίας Ρόδου, σύμφωνα με το οποίο δεν 

έχει αντίρρηση για την χωροθέτηση του εν λόγω τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου, με την 

προϋπόθεση της τήρησης της ελεύθερης ζώνης με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ για την προσπέλαση 
και εξυπηρέτηση οχημάτων έκτακτου ανάγκης καθώς και της διατήρησης του 1,5 μέτρου για την 

ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών όπως απεικονίζεται στο υπ΄αρ. 10. Α.1 της Διεύθυνσης του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 
 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 κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη και Μιχαήλ Σταυρή, ότι 

είναι σύμφωνοι σ΄ όλα τα θέματα, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. 
 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»,  

 Την υπ΄ αρ.  108 /2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Λήψη απόφασης για 

την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                

(ΑΔΑ: ΨΚΟ8Ω1Ρ-ΣΔΩ).                                            
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 117/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:  

         Την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων και συγκεκριμένα την σημειακή 

τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.1 που συνοδεύει την παράγραφο Α.1. 

«Δημ. Θεοδωράκη» του άρθρου 53 με την προσθήκη χωροθέτησης του ενοικιαζόμενου 

τμήματος Κ.Χ. με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στη θέση του παρτεριού που έχει απομακρυνθεί. 

 
 

              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. 

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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