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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  2η/28-02-2023 
Αρ. αποφ.              9 /28-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   
Περίληψη 

 
Τροποποίηση Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28-02-2023 ημέρα Tρίτη 
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 187/18-01-2023 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. 

πρωτ. 2/11379/24-02-2023, 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  – Μέλος, 5) Alexandre-
Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος, 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                      

8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος, 9) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος - 
Αναπληρωματικό μέλος,  10) Δημήτριος Καρατζιάς – Αναπληρωματικό μέλος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – 
Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 4) Σάββας Καλαθενός – Μέλος 

 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 6/2023 απόφαση του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως έξης: 

 

Αριθμός Απόφασης: 6/2023 

 

ΘΕΜΑ 6: «Πρόταση τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ.  

Μανδηλαρά» 
  

Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της οποίας η εισήγηση έχει ως 
εξής: 

 

ΣΧΕΤ.  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1175/2022 αίτηση του κ. Ντάφου Στυλιανού. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' 

αριθ. 755/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά της πόλης της Ρόδου 

χωροθετήθηκαν κοινόχρηστοι χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος και για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εμπορικά καταστήματα. Οι παραπάνω κοινόχρηστοι 

χώροι χωροθετήθηκαν σύμφωνα με τις υφιστάμενες χρήσεις και τα υποβληθέντα αιτήματα κατά τον χρόνο 

σύνταξης του Κανονισμού. 

Το έτος 2020, η Υπηρεσία μας, πρότεινε τη γενική πρόβλεψη ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων χώρων, με 

ευρύτερη χωροθέτησή τους σε όλη την οδό, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 171/2020 απόφαση του 

Δ.Σ. Ωστόσο στην ανωτέρω πρόταση χωροθέτησης δεν είχε συμπεριληφθεί το τμήμα που περικλείεται από 

τις οδούς Αμαράντου και Καθοπούλη, έμπροσθεν του Ο.Τ. 36 του σχεδίου πόλεως Ρόδου, δεδομένου ότι για 

τα καταστήματα αυτά δεν είχαν ποτέ υποβληθεί αιτήματα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου. 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

βρίσκεται στο τμήμα αυτό της οδού και  λαμβάνοντας υπόψη: 

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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1.  Την υπ' αριθ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ με 

θέμα «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 

οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» και ειδικότερα το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 

2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο 

ισχύει ότι: «Στους πεζοδρόμους και μέχρι κλίσεως 20%, προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 

3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, 

ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λπ. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ ύψος σε όλο 

το μήκος και το πλάτος της». 

2. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ με αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011 και θέμα «Διευκρινίσεις 

για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της με αρ. 52907/28-12-2009 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ ''Ειδικές 

ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 

προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών'' (ΦΕΚ 2621Β'/31-12-2009)». 

3. Τον ενιαίο Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ρόδου (αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) 

όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα : 

α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 

β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων» 

γ. την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» 

και το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6 που την συνοδεύει.  

4. Την επιτόπια αυτοψία και τα αρχεία της Υπηρεσίας. 

Προτείνουμε τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων και 

συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» 

ως προς το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 

εισήγηση. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς: 

1. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 στην οποία 

αναφέρεται ότι: «Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε 

ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν 

υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση 

της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται 

και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής». 

2. Την Κοινότητα Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α'/ 07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) 

περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και του άρθρου 79 του 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη διαβίβαση της απόφασης 

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία θετικά για τη συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού 

Κοινόχρηστων Χώρων και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 
«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» ως προς το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση. 

Παρόν ψήφισε ο Κος Μπάρδος Χρήστος και Κος Μπελιγράδης Γιώργος. 
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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. 6/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

 Την τοποθέτηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των μελών της Επιτροπής που 

περιγράφονται 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., 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την συμπλήρωση - τροποποίηση του Κανονισμού  

Κοινόχρηστων Χώρων και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 
«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» ως προς το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει. 

 
 

 

 
 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

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

                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               7) Δημήτριος Ιωσήφ  

                                                                               8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               9) Σάββας Χριστοδούλου 
                                                      10) Δημήτριος Καρατζιάς 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

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