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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.               93/26-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   
Περίληψη 

 

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

καταστήματος του ΤΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 14  (Έγγραφο ΑΠ 
3504/07-09-2021 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 τα ΑΠ 3504/07-09-2021, 3745/09-09-2022 

έγγραφα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, το ΑΠ 4631 Φ. 701.14 /28.07.2021 έγγραφο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και το ΑΠ 2220/2022 & 2714/2022 έγγραφο του Τμ. Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, τα οποία έχουν ως εξής: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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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ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΥΡΟΣΦΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΠ 4631 Φ. 701.14 /28.07.2021) 
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
( ΑΠ 2220/2022 & 2714/2022 /10-08-2022) 
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ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (3745/09-09-2022) 
 

ΘΈΜΑ: « Εισήγηση Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του 

κ.υ.ε. «Πανόραμα». 

 

ΣΧΕΤ.:   1. Η  ΑΔΑ: ΨΧΓΥΩ1Ρ-ΦΦΦ Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με αρ. 
Απ. 77 της 8ης Συνεδρίασης της 18ης-7-2022. 

             2.Το με α.π. 3290 οικ/4-8-2022 έγγραφο μας προς το Τμήμα Περιβάλλοντος Υγιεινής & 
Υγειονομικού Ελέγχου. 

             3. Η με α.π. 2220/2022 & 2714/2022 απάντηση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 

Υγειονομικού Ελέγχου.  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και συγκεκριμένα του  (3 σχ.) αποτελέσματος αυτοψίας του 
Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου που διαπίστωσε  την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Πανόραμα», σε χώρο που δεν 

προβλέπει η άδεια λειτουργίας του και δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία που στεγάζει το κατάστημα, το 
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της ΥΔΟΜ πραγματοποίησε και νέα αυτοψία. 

Διαπιστώθηκε  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων σε όλη την έκταση της βεράντας α’ ορόφου και δώματος β’ 
ορόφου (δηλ. πέραν της πρόβλεψης της άδειας λειτουργίας, όπως άλλωστε είχε διαπιστωθεί και από 

προηγούμενη αυτοψία της ΥΔΟΜ). 
Μετά τα ανωτέρω το Τ.Ε.Κ εισηγείται στην αρμόδια Ε.Π.Ζ την ανάκληση της άδειας 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 3504/07-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και τα συνημμένα έγγραφα που το 

συνοδεύουν, 

 Το ΑΠ 4631 Φ. 701.14 /28.07.2021 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, 

 Τα υπ‘ αρ. 2733/01-07-2022 και 3290/04-08-2022 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, 

για διενέργεια αυτοψίας από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 

 Το ΑΠ 2220/2022 & 2714/2022 /10-08-2022 έγγραφο του Τμ. Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 

Υγειονομικού Ελέγχου, 
 Την ΑΠ 3745/09-09-2022 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης,  

 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 Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ρόδου, που 

περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Την τοποθέτηση των κ.κ. Δήμου Μουτάφη και Ιωάννη Καραμιχάλη, πληρεξούσιων δικηγόρων του 

ιδιοκτήτη του καταστήματος, που περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της 
Συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αποδοχή της παράνομης λειτουργίας του καταστήματος 

και της αυθαίρετης ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων και ότι ο πελάτης τους θα συμμορφωθεί με 
τους όρους λειτουργίας του καταστήματος του, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες 

αποκατάστασης του σχετικά με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και την τροποποίηση του 

πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και ζήτησαν την αναβολή της υπόθεσης για την πλήρη 
συμμόρφωση του διοικούμενου με βάση την άδεια λειτουργίας του καταστήματος του. 

 Την τοποθέτηση του κ. Γεωργίου Τομάζου, ιδιοκτήτη γειτνιάζουσας επιχείρησης (ο οποίος 

επικαλέστηκε έννομο συμφέρον και έγινε δεκτό το αίτημα του από την Επιτροπή), 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., 

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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 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 τη λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος του ΤΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 14  για την επόμενη συνεδρίαση, 

έπειτα από την δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων του, ότι ο διοικούμενος θα συμμορφωθεί με 
τους όρους λειτουργίας του καταστήματος του, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες 

αποκατάστασης του σχετικά με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και την τροποποίηση του  
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. 

Το θέμα θα επανέλθει εκ νέου με μέριμνα της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα μεριμνήσει άμεσα 

είτε να προβεί η ίδια σε αυτοψία είτε να διαβιβάσει  σχετικό έγγραφο προς το τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 

συμμόρφωση ή μη του διοικούμενου ως προς την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. 
 Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε 

νομιμοποιητικό στοιχείο για την υπόθεση του στην αρμόδια υπηρεσία Δόμησης. 

 
 
 
 

 

             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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