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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  14η/23-11-2022 
Αρ. αποφ.             147/23-11-2022                                                                                                                                                                                                         

                                   

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για την διακοπή η μη της λειτουργίας του καταστήματος της 
εταιρείας «ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ» στα Βλυχά της Δ.Κ. Λίνδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/ 

38796/2018 Δ.Κ. Λίνδου)    

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 23-11-2022 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεχιζόμενη τακτική συνεδρίαση της από 21-11-2022, 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) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

Αντιδήμαρχος – Μέλος 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – 
Μέλος, 5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό 

μέλος, 7) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος 

(Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης – Μέλος, 4) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος,                        
5) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 

 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα ΑΠ 3/38796/22-06-2018, 

3/66633/12-10-2022 έγγραφα της Δ.Ε. Λινδίων, τα οποία έχουν ως έξης: 

    

Α) Το υπ’ αριθ. 3/38796/2018 έγγραφο της Δ.Ε. Λινδίων: 

ΘΕΜΑ: Περί διακοπής ή μη λειτουργίας επιχείρησης ΚΥΕ 
ΣΧΕΤ: Τα υπ’ αριθ. α) 9009/20/1-α/23-05-18, β)909/20/2-α/26-5-2018, γ) 9009/20/3-

α/29-05-18, δ) 9009/20/86-α/30-05-2018, ε) 9009/20/86-β/31-05-2018 και στ) 

9009/20/86-γ/13-06-2018 έγγραφα του Α.Σ. Λινδίων. 

 
       Αναφερόμενοι στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας διαβιβάζουμε το φάκελο του  καταστήματος 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Εστιατόριο) και αναψυχής (Μπαρ)» με την επωνυμία 

«ΚΤΗΜΑ ΛΙΝΔΟΣ» ιδιοκτησίας της «ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , που βρίσκεται στην περιοχή 
«Βλυχά» Δ.Κ. Λίνδου, γνωρίζοντας σας τα εξής: 

- Με την απόφαση Δημάρχου αρ. 3032/26-07-17 αποφασίσθηκε η οριστική διακοπή χρήσης 

μουσικής ή μουσικών οργάνων στο εν λόγω κατάστημα, το οποίο λειτουργούσε βάσει της υπ΄αριθ. 
419/08-02-17 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την οποία η δυναμικότητα του κατ/τος 

αφορούσε στον εξωτερικό χώρο (αυλή) του καταστήματος.  
- Με την υπ΄αριθ. 1014898 (v1) /25-07-17 γνωστοποίηση της ιδιοκτήτριας,  γνωστοποιείται η 

μεταβολή τόσο στη λειτουργία του αναφερόμενου καταστήματος όσο και στη χρήση μουσικής σ΄αυτό 
και συγκεκριμένα γνωστοποιείται η προσθήκη εσωτερικού χώρου αίθουσας πελατών για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων και η χρήση μουσικής εφεξής εκτός από τον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο 

του κατ/τος. 
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- Κατά της παραπάνω απόφασης η ιδιοκτήτρια υπέβαλε προσφυγή και αίτηση αναστολής 
εκτέλεσης και διετάχθη προσωρινά η αναστολή εκτέλεσης αυτής από το Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Ρόδου.  
- Με την υπ΄αριθ. 117/30-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκε 

η ανωτέρω αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ενδιαφερόμενης και κατέστη η αναφερόμενη απόφαση 

εκτελεστή.  
- Με τα υπ΄αριθ. 9009/20/1-α΄/23-05-18, 9009/20/2-α΄/26-05-18, 9009/20/3-α΄/29-05-18, 

9009/20/86/-α΄/30-05-18 και 9009/20/86-β΄/31-05-18  έγγραφα του Αστυνομικού Σταθμού Λινδίων 
μας γνωστοποιείται η λειτουργία μουσικής στο αναφερόμενο κατάστημα κατά παράβαση της υπ΄αριθ. 

3032/26-07-17 απόφασης Δημάρχου.       
- Με το υπ΄αριθ. 3/31354/30-05-18 έγγραφό μας καλείται η ενδιαφερόμενη σε ακρόαση- 

έγγραφη κατάθεση απόψεων αντιρρήσεων (ημερομηνία επίδοσης στις 31-05-18). 

- Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της με την υπ΄αριθ. πρωτ. 
3/34766/05-06-18 αίτηση-προσφυγή της. 

- Με το υπ΄αριθ. 35194/06-06-18 έγγραφό μας ζητούνται διευκρινίσεις από τον Α.Σ. Λινδίων 
σχετικά με το χώρο λειτουργίας της μουσικής, για τη διαπίστωση παραβίασης ή μη της απόφασης 

δημάρχου. 

- Με το υπ΄αριθ. 9009/20/86-γ΄/13-06-18 έγγραφό του ο Α.Σ. Λινδίων μας γνωστοποιεί ότι από 
τις πέντε (5) συνολικά βεβαιώσεις παράβασης, οι  τρεις (3) αφορούσαν στη χρήση μουσικής στον 

εξωτερικό χώρο του καταστήματος και οι δυο (2) στον εσωτερικό. 
      Κατόπιν τούτων κι επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει η κατ΄ εξακολούθηση παραβίαση της 

υπ΄αριθ. 3032/2017 απόφασης Δημάρχου από την ενδιαφερόμενη Ε.Ε., σας διαβιβάζουμε συνημμένα 
όλα τα αναφερόμενα σχετικά έγγραφα της υπόθεσης και παρακαλούμε για τις δικές σας, λόγω 

αρμοδιότητας, ενέργειες, εξετάζοντας αν συντρέχουν λόγοι για τη διακοπή ή μη λειτουργίας της 

επιχείρησης.  

      Επίσης, η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την 

εισήγησή της.               

Β) Το υπ’ αριθ. 3/66633/12-10-2022 έγγραφο της Δ.Ε. Λινδίων: 

ΘΕΜΑ: Σφράγιση καταστήματος. 

ΣΧΕΤ. : Οι υπ΄αριθ. 3493/2018 και 3495/2018 αποφάσεις Δημάρχου 
 

Αναφερόμενοι στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα μας, που αφορούν στην προσωρινή διακοπή 

λειτουργίας και τη σφράγιση του υπαίθριου μπαρ εντός του καταστήματος «Εστιατόριο – Μπαρ» με 

την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΛΙΝΔΟΣ» ιδιοκτησίας της «ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην περιοχή 
«Βλυχά» Λίνδου και κατόπιν της εκδίκασης της υπόθεσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄αριθ. 

Α374/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή 
της ενδιαφερομένης κατά των (β) σχετικών και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ως προς την 

εκτέλεση αυτών.  
 

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, 

 Τα υπ’ αρ. 3/38796/22-06-2018, 3/66633/12-10-2022 έγγραφα της Δ.Ε. Λινδίων και τα συνημμένα 

έγγραφα που τα συνοδεύουν,  
 Την υπ΄αρ. 174/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε  να μην ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και η άδεια μουσικής του καταστήματος της 

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ» στα Βλυχά της Δ.Κ. Λίνδου, μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί της με 
αριθ. πρωτοκόλλου 345/6-7-2018 προσφυγής της ανωτέρω εταιρείας κατά της 3493/2018 

απόφασης που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, 
 Την υπ΄αρ. Α374/2022 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία 

απορρίπτεται η προσφυγή της ιδιοκτήτριας εταιρείας, 

 Την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής, που περιγράφονται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 
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 Την τοποθέτηση του κ. Μιχάλη Καραγιάννη, δικηγόρου του Δήμου που περιγράφεται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, σύμφωνα με την οποία ζητάει από το σώμα την 
αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικότερα και 

εκτενέστερα για το εν λόγω ζήτημα, 
 Την τοποθέτηση του κ. Στέφανου Στρατή, πληρεξούσιου δικηγόρου της ιδιοκτήτριας  εταιρείας, 

που περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, σύμφωνα με 

την οποία η εταιρεία άσκησε έφεση στην υπ΄αρ. Α374/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ρόδου και την οποία προσκόμισε στην γραμματεία της επιτροπής.   

 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 

 

      Την αναβολή λήψης απόφασης για τη διακοπή η μη της λειτουργίας του καταστήματος της 
εταιρείας «ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑ & ΣΙΑ ΕΕ» στα Βλυχά της Δ.Κ. Λίνδου για την επόμενη συνεδρίαση, 

λόγω επιφύλαξης της νομικής υπηρεσίας περί της διερεύνησης των τιθέμενων νομικών θεμάτων τα 
οποία προέκυψαν από τον τοποθέτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου της επιχείρησης. 
      
            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) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               3) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               4) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                                        5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               6) Μιχαήλ Σταυρής 
                                                 

                                                Ακριβές Απόσπασμα 

                                                              Ο Πρόεδρος 
 

 
                                                      Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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