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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.             92/26-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                   

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2022 απόφασης του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Ενοικίαση τριάντα τριών (33) θέσεων 

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης» 

 
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. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 63/2022 απόφαση 

της Κοινότητας Ρόδου που έχει ως έξης: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 12: «Ενοικίαση τριάντα τριών (33) θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση 

της επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης»  

 

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.2/18636/8-4-2022 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΜΑΡΕ ΕΕ η οποία έχει ως εξής: 

ΑΙΤΗΣΗ 

Της ετερόρρυθμης εταιρείας ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε. που εδρεύει στο Δήμο Ρόδου, επί της οδού Πλατεία 

Κουντουριώτη αρ. 6 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή αυτής Τσίπα Μίλτο του Ηρακλή. 

 

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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ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΘΕΜΑ: Ενοικίαση 33 θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης με χρήση «κέντρο 

διασκέδασης» προκειμένου να προβούμε στην μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας στην εταιρεία 

μας 

Η εταιρεία μας τυγχάνει υπομισθώτρια ενός ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Κουντουριώτη, αρ. 

06 στην Ρόδο, ήτοι ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους του 
από 06.07.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου που υπεγράφη μεταξύ της ΡΟΔΩΝ ΑΕ 

(υπεκμισθώτρια) και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Ρωμαίος Ιωάννης και ΣΙΑ ΕΕ" 

(υπομισθώτρια). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, με την από 

12 Οκτωβρίου 2020 εξώδικη δήλωση - γνωστοποίησή μας, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στην 
υπεκμισθώτρια, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 4327Α/12-10-2020 έκθεση επίδοσης της 

Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Ρόδου 
Παρασκευής - Τσαμπίκας Χρυσανθή, γνωστοποιήσαμε στην υπεκμισθώτρια την σύσταση νέας 

εταιρείας και προέβημεν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του από 6-7-2020 

ιδιωτικού συμφωνητικού υπεκμίσθωσης ακινήτου για επαγγελματική χρήση που υπεγράφη μεταξύ 
της εταιρείας μας ως «υπεκμισθώτριας» και της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως «υπομισθώτριας». Κατόπιν την ανωτέρω μεταβολής που 
επήλθε με την σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» και με 

διακριτικό τίτλο «ELLIMARE» κατέστημεν τελικώς εμείς υπομισθώτρια του ως άνω καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Με την παρούσα αίτησή μας, σας ζητούμε την ενοικίαση 33 θέσεων στάθμευσης για την 

εξυπηρέτηση της επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης» προκειμένου να προβούμε στην 
μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας στην εταιρεία μας. 

Σας επισυνάπτουμε την υπ' αριθ. 37181858/2-11-2020 δήλωση μίσθωσης ακινήτου που κατατέθηκε 
από την υπεκμισθώτρια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, προς γνώση σας.» 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 την υπ’αρ.2/18636/8-4-2022 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΜΑΡΕ ΕΕ και όλα τα δικαιολογητικά 

που τη συνοδεύουν 

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

επεστράφησαν συμπληρωμένες και σύμφωνα με τις οποίες μειοψήφησαν οι Κος Μαντικός 

Μιχάλης ο οποίος θεωρεί ότι είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός θέσεων για μια το 

βεβαρυμμένη περιοχή και ο Κος Βασιλαράκης Τσαμπίκος. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά 
 

 για την έγκριση της υπ’αρ.2/18636/8-4-2022 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΜΑΡΕ ΕΕ, για την 

ενοικίαση 33 θέσεων στάθμευσης επί της πλατείας Κουντουριώτη για την εξυπηρέτηση της 

επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης» προκειμένου να προβούν στην μεταβίβαση 

της άδειας λειτουργίας στην εταιρεία τους 

 

 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Προσόδων και εφόσον ο αιτών είναι ενήμερος 

οφειλέτης προς τον Δήμο Ρόδου, να εκδοθεί ετήσια άδεια κοινοχρήστου χώρου για τις 

θέσεις στάθμευσης με το αντίστοιχο αναλογούν τέλος.  

 
Αρνητικά ψήφισαν οι Κος Μαντικός Μιχάλης και ο Κος Βασιλαράκης Τσαμπίκος. 
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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. 63/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

 Την υπ’ αρ. 2/18636/8-4-2022 αίτηση της εταιρείας ΕΛΛΗΜΑΡΕ ΕΕ 

 Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου και των μελών αυτής, που 

περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, που περιγράφεται στο 

αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 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. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

       Αναβάλλει την λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2022 απόφασης του Συμβουλίου 
της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Ενοικίαση τριάντα τριών (33) θέσεων στάθμευσης για την 

εξυπηρέτηση της επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης» για την επόμενη συνεδρίαση, 
προκειμένου να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία, μια πιο αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση, 

η οποία να διευκρινίζει τους όρους ενοικίασης των θέσεων. 

      Το θέμα θα επανέλθει εκ νέου προς συζήτηση σε συνεδρίαση της επιτροπής με ευθύνη 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) Γιάννης Αφεντούλης 

                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               7) Μιχαήλ Σταυρής 

                                                                               8) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                               9) 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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