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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  14η/21-11-2022 
Αρ. αποφ.             145/21-11-2022                                                                                                                                                                                                         

                                   

Περίληψη 
 

Μη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος «Kαντίνα» της ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ 
στην παραλία Κρεμαστής (Έγγραφο ΑΠ 5/65258/05-10-2022 Δ.Ε. Πεταλούδων). 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 21-11-2022 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. 2/75548/15-11-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, 

σύμφωνα με το άρθρο 77 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 (Α΄136), 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) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – 
Μέλος, 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος,                      

5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος,    
7) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 8) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένη απούσα),                          

2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος 

(Δικαιολογημένος απών), 4) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 5/65258/05-10-2022 έγγραφο της 
Δ.Ε. Πεταλούδων, η οποία έχει ως έξης: 

    

ΘΕΜΑ :Τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του Κ.Υ.Ε ( καντίνα) με το 

διακριτικό τίτλο «PARADISE», ιδιοκτησίας κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σταματίας του Ιωάννη και της 

Χρυσαφίνας   στην παραλία Κρεμαστής. 

 

 ΣΧΕΤ.: 1. Το με αριθ. πρωτ. 1020/12333/3-ά /26-05-2022 έγγραφο του Α.Τ. Ιαλυσού με Θέμα:  

            « Αποστολή αρμόδιου υπαλλήλου για διενέργεια αυτοψίας», που έλαβε αριθ. πρωτ. 37021/ 
             28-06-2022 από την Υπηρεσία μας. 

            2. Το με αριθ. πρωτ. 2813 /16-08-2022 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 

            Π.Ν.Α. με Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο σας», που έλαβε αριθ. πρωτ. 5/51965/25-08- 

            2022 από την Υπηρεσία μας. 

 
            Με το 1. ανωτέρω σχετικό (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα), μας κοινοποιήθηκε το 

γεγονός ότι «σε διενεργηθέντα αστυνομικό έλεγχο την 26/05/2022 και περί  ώρα 17:40, κατελήφθη η 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σταματία του Ιωάννη και της Χρυσαφίνας, να  λειτουργεί επιχείρηση παρασκευής και 

προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους ( καντίνα) με τον διακριτικό τίτλο 

«PARADISE», που βρίσκεται στην παραλία Κρεμαστής , περιοχή πλησίον ξενοδοχείου «OCEAN BLUE» σε 

μέρος της οργανωμένης παραλίας, έχοντας αναπτύξει έξι (6) τραπέζια και είκοσι τέσσερις (24) καρέκλες 

, καθ’ υπέρβαση της κατεχόμενης υπ’ αριθ. 1030798/26-06-2018  Γνωστοποίησης καταστήματος 
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υγειονομικού ενδιαφέροντος», τροποποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο τους υγειονομικούς όρους 

λειτουργίας της. 

              Με το με αρ. πρωτ. 5/53777 ΟΙΚ./31-08-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας, ζητήθηκε από τον 

ιδιοκτήτη του εν λόγω καταστήματος έγγραφη κατάθεση απόψεων – αντιρρήσεων, σε απάντηση του 

παραπάνω εγγράφου κατατέθηκε εκπρόθεσμα στην υπηρεσίας μας από την κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σταματία 

το με πρωτ. 5/56663 /08-09-2022 έγγραφο της με «Θέμα ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ», το 

οποίο επίσης σας επισυνάπτουμε. 

            Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή λειτουργίας, ή μη, του εν λόγω 

καταστήματος (καντίνα), που δραστηριοποιείται με την υπ’ αριθ. 1030798/26-06-2018 Γνωστοποίηση 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας 

του, σύμφωνα και με το 2. σχετικό (έγγραφο με αριθ. πρωτ. 2813 /16-08-2022  της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ της Π.Ν.Α.). 

Συνημμένα: 

1) Το με αριθ. πρωτ. 1020/12333/3-ά /26-05-2022 έγγραφο του Α.Τ. Ιαλυσού με Θέμα:  

   « Αποστολή αρμόδιου υπαλλήλου για διενέργεια αυτοψίας», που έλαβε αριθ. πρωτ. 37021/ 

    28-06-2022 από την Υπηρεσία μας. 
2) Το με αριθ. πρωτ. 2813 /16-08-2022 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της Π.Ν.Α. με     

Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο σας», που έλαβε αριθ. πρωτ. 5/51965/25-08-2022 από την Υπηρεσία 
μας. 

3) Το με αριθ. πρωτ. 5/53777 ΟΙΚ./31-08-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας 

4) Το με αρ. πρωτ. 5/56663 /08-09-2022 έγγραφο  της κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Σταματίας του Ιωάννη 
       και της Χρυσαφίνας. 

5) Η  υπ’ αριθ. 1030798/26-06-2018 Γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 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 υπ΄αρ. 5/65258/05-10-2022 έγγραφο της Δ.Ε. Πεταλούδων και τα συνημμένα έγγραφα που το 

συνοδεύουν, 

 Το υπ΄αρ. 5/77334/21-11-2022 έγγραφο του Τμήματος Συντηρήσεως & Καθημερινότητας της Δ.Ε. 

Πεταλούδων, σύμφωνα με το οποίο έγινε αυτοψία στο εν λόγω κατάστημα και διαπιστώθηκε ότι 
στον χώρο του δεν υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, 

 Την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής, που περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Την τοποθέτηση του κ. Κωνσταντίνου Γιαννακού, πληρεξούσιου δικηγόρου της ιδιοκτήτριας, που 

περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, σύμφωνα με την 
οποία η πελάτισσα του συμμορφώθηκε ως προς την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων,  

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

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Τη μη διακοπή της λειτουργίας του καταστήματος «Kαντίνα» της ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ 
στην παραλία Κρεμαστής, για το λόγο ότι υπάρχει συμμόρφωση ως προς την ανάπτυξη των 

τραπεζοκαθισμάτων και δεν υφίσταται πια τροποποίηση των όρων - προϋποθέσεων λειτουργίας της. 
 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
           Στέφανος Δράκος                                                    1) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                        2) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               3) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               4) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                               6) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                               7) Μιχαήλ Σταυρής 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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