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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.               97/26-09-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 3-5  (Έγγραφο ΑΠ 

3283/04-08-2022 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  3283/04-08-2022 έγγραφο της 

Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, το οποίο έχει ως εξής: 
 

Θέμα : Τροποποίηση όρων- προϋποθέσεων λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) «Πιτσαρία  - Εστιατόριο - Ψαροταβέρνα» ιδιοκτησίας της 
ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίας στην πλ.Ιπποκράτους αρ. 3-5 Μεσ.πόλη   

 
Σχετ.  :  α) Το με αρ.πρωτ.3250 Φ.704.10 από 31.05.2022( Α.Π. 2373/8-6-2022  

                 Υ.ΔΟΜ.) έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου (Π.Υ.Ρόδου.)              
             β) Το με αρ.πρωτ. 3158/28-7-2022 έγγραφο μας, για την υποβολή   

                 αντιρρήσεων-απόψεων από τον ενδιαφερόμενο. 

            γ)  Το με αρ.πρωτ.3222/2-8-2022 έγγραφο αντιρρήσεων της ενδιαφερομένης.  
            δ)  Οι διατάξεις  του άρθ. 73 παρ. 1α και παρ-3 του αρθ-75 του Ν. 3852/10.  

               
Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, όπως 

προκύπτει από το α) σχετικό έγγραφο της   Π.Υ.Ρόδου το εν λόγω κατάστημα δεν διαθέτει 

πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε ισχύ.   

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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Με το β) σχετικό έγγραφό μας, ζητήσαμε από την ενδιαφερόμενη σε διάστημα πέντε (5) ημερών, να 

καταθέσει στην υπηρεσία μας αντιρρήσεις-απόψεις σχετικά τις παραβάσεις που της καταλογίζονται, σε 

διαφορετική περίπτωση συντρέχουν λόγοι επιβολής διοικητικών κυρώσεων εις βάρος της. 

Με το γ) σχετικό έγγραφό της η ενδιαφερόμενη , μας κατέθεσε συνημμένα φ/ο αιτήματός της προς την 

Π.Υ.Ρόδου για την ανανέωση  πιστοποιητικού (ενεργητικής ) πυροπροστασίας του καταστήματός της, το 

οποίο μέχρι σήμερα δεν μας έχει προσκομισθεί. 

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη, ότι: 

Α)Στη ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονία  χορηγήθηκε η με αρ. απόφ. 240/3.09.2009 άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος «Πιτσαρία  - Εστιατόριο- Ψαροταβέρνα », στην πλ.Ιπποκράτους 3-5 
Μεσ.πόλη  με όρους και προϋποθέσεις επί ποινή κυρώσεων και ανάκλησης της άδειας, σε περίπτωση 

παράβασης αυτών-έστω και ενός- και συγκεκριμένα ότι: 

●Να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές - Αγορανομικές - Τουριστικές 

Αστυνομικές - Πολεοδομικές- Προστασίας κοινοχρήστων χώρων και λοιπές σχετικές με τη λειτουργία του 

καταστήματος Διατάξεις.  

●Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφάλειας, με ευθύνη του 

ενδιαφερομένου. 

  

Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδειοδότησης Κ.Υ.Ε., η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, 

ύστερα από την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και κατόπιν διαπίστωσης της συνδρομής 

των νομίμων προϋποθέσεων. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των 

προβλεπόμενων στις ισχύουσες κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Διατάξεις μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας αποτελεί, ως υποβαλλόμενο δικαιολογητικό, βασική προϋπόθεση για την χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. & νόμιμο όρο λειτουργίας του εκάστοτε καταστήματος. 

 

Γ) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος τα οποία έχουν λάβει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας , 

και δεν έχουν μεταβάλει,  μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4442/2016, στοιχείο της δραστηριότητάς τους, 

με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του 

ν.3463/2006 (ΚΔΚ) ,επομένως, οι διατάξεις αυτές διέπουν και την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και 

λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω δεν εθίγησαν από την, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του 

Ν.4442/2016, και την εκδοθείσα υπ' αριθμ. οικ. 16228/2017 Κ.Υ.Α., με την οποία εξειδικεύθηκε η 

διαδικασία ιδρύσεως Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τα οποία υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Ν.4442/17. (ΓνΝΣΚ 250/2017) 

 
Δ) 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. 

 

Ε) Η έλλειψη Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας επιφέρει τροποποίηση στους όρους/προϋποθέσεις 

λειτουργίας του προαναφερθέντος καταστήματος, σύµφωνα µε τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας του.(έγγραφα/εγκύκλιους του ΥΠ.ΕΣ. με αρ.πρωτ. 27479/18.07.2014 και 

27650/19.09.2016).  

 

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

λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ της με αρ.απόφ. 240/3.09.2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος «Πιτσαρία-Εστιατόριο-Ψαροταβέρνα » της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίας  στην 

πλ.Ιπποκράτους αρ.3-5, Μεσ.πόλη , λόγω αρμοδιότητας (παρ. 1α του άρθ. 73 και παρ-3 του αρθ-75 του 

Ν. 3852/10, όπως ισχύει σήμερα).  

  

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B3%CE%BD%CE%BD%CF%83%CE%BA-2502017/
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%B5-14291993-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%84%CE%B5-14431996-%CF%84%CE%BC-%CE%B4/
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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.3250 Φ.704.10  από 31.05.2022 ( Α.Π. 2373/2022 Υ.ΔΟΜ.) έγγραφου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου               . 
2.Φ/ο του με αρ.πρωτ.3158/2022 έγγραφου μας. 

3.Φ/ο του με αρ.πρωτ.3222/2022εγγράφου-αντιρρήσεων της ενδιαφερομένης 
4.Φ/ο της με αρ. απόφ. 240/3-9-2022άδειας 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  3283/04-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και τα συνημμένα έγγραφα που 

το συνοδεύουν, 

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

στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Την τοποθέτηση του κ. Δήμου Μουτάφη, πληρεξούσιου δικηγόρου της διοικούμενης, που 

περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, σύμφωνα με την 

οποία η πελάτης του θα συμμορφωθεί με τους όρους λειτουργίας του καταστήματος της και ήδη 
προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας. 

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

της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 3-5 για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου 
η ιδιοκτήτρια να συμμορφωθεί με τους όρους λειτουργίας του καταστήματος της, προβαίνοντας στις 

απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση  του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. 
      Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτήτρια του καταστήματος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε 

νομιμοποιητικό στοιχείο για την υπόθεση της 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. 

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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