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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/11/ 2018  Ειδικής Τακτικής Συνεδρίασης   του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:20/27-11-2018    Αριθ. Απόφασης: 1264/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  27η Νοεμβρίου  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 
20.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/72185/23.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

23.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

24.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

  

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

 29. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 32. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

15.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

   

18.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

21. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

22.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

5.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νη) 

12. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

6. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

7. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος 
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μ.Καραγιάννη, αποχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τέσσερις (34), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Θ Ε Μ Α 1.2. : Έγκριση της υπ΄αριθ. 606/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συμπλήρωση κανονιστικής 
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απόφασης αρ.859/2014 του κοινόχρηστου χώρου ως προς 
την καταβολή του τέλους της Δ.Ε. Καμείρου.  
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε 
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.606/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:  

 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του 
τμήματος Προσόδων  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. 
πρωτ.: 2/63995/22-10-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση   κανονιστικής  απόφασης αρ. 859/2014   του 
κοινοχρήστου χώρου ως προς την καταβολή του τέλους της Δ.Ε. 
Καμείρου. 

Σχετ. Εγγρ. 10/61516/10-10-2018, “Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων” 
Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ. 

 

Εισηγούμαστε την συμπλήρωση  της κανονιστικής απόφασης αρ. 
859/2014  του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το Τέλος  κοινόχρηστου  
χώρου  έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στο Δημοτικό 
διαμέρισμα Καμείρου   και συγκεκριμένα στα τοπικά διαμερίσματα ως 
κάτωθι: 

Τοπικό διαμέρισμα Σορωνής σε 20,00€ ανά τ.μ. 

Τοπικό διαμέρισμα Καλαβαρδών σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Απολλώνων σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Πλατανίων σε 20,00€ ανά τ.μ.    

Τοπικό διαμέρισμα Διμυλιάς σε 20,00€  ανά τ.μ.   

Σχετικά με την  ανωτέρα τροποποίηση σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:   

-Νομικό πλαίσιο 

      Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων ρυθμίζεται από το άρθρο 13 
του ΒΔ.Της 24/9/-20/10/58, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις άρθρο 50 
Ν.4257/2014(ΦΕΚ93/Α/14/4/2014)& άρθρο 55 Ν4483/2017(ΦΕΚ 
107/Α/31/7/2017).   Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με 
την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους  που αποκομίζει ο 
φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου 
(ΣτΕ140/89ΔιΔικ 1990σελ.1228, ΤρΔΠρΒόλου 506/1998ΔιΔικ 1999 
σελ.509). Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην κατηγορία 
των γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/13/4/1978).      

       Πριν εκδοθεί η άδεια του δημάρχου η χρήση του κοινόχρηστου χώρου 
θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/1987 ΝοΒ 38 σελ.739). Επομένως, εάν ο 
ενδιαφερόμενος μετά την υποβολή της αίτησης κατέλαβε τον κοινόχρηστο 
χώρο  χωρίς να περιμένει να του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι 
χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται στις κυρώσεις που 
προβλέπει ο νόμος (Γνωμ..Νομ. Συμβ. Υπ.Εσωτ.4/1973). 
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       Στην άδεια του Δημάρχου περιγράφεται λεπτομερώς ο κοινόχρηστος 
χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση και έκταση),καθορίζεται 
το είδος και η διάρκεια της χρήσεως (π.χ. τοποθέτηση εμπορευμάτων , 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  κ.λ.π. για χρονικό διάστημα από ….. έως 
…… και προσδιορίζεται το ύψος του τέλους (άρθρο 13 παρ.11του ΒΔ/24/9-
20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν1080/80).  

       Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο 
εκδίδεται, δεν μπορεί δηλαδή να λήγει μετά την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό δεν 
ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης οδού ή πεζοδρομίου από αυτούς που 
εκτελούν τεχνικοοικονομικής   εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας 
μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος (άρθρο 13 παρ.11ΒΔ24/9-
20/10/58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο3 του Ν1080/80).  

       Σε κάθε περίπτωση το τέλος που αναλογεί καταβάλλεται εξ ολοκλήρου 
στο δήμο είτε με μετρητά είτε  με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής,  ο τύπος της οποίας καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, 
πριν παραδοθεί η άδεια χρήσεως, επί της οποίας μάλιστα πρέπει να 
αναγράφεται ο αριθμός του τριπλοτύπου είσπραξης ή της εγγυητικής 
επιστολής (άρθρο 13 παρ.3.ΒΔ  24/9-20/10/58,όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο  3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν 
3254/2004). 

 Με την  απόφαση αρ.1118/2017 του Δημοτικού συμβουλίου  
προβλέπεται η σταδιακή καταβολή μέσα στο έτος του αναλογούντος 
τέλους, σε τρεις ισόποσες δόσεις, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής , εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο πρώτη δόση 
να  ανέρχεται σε ποσοστό  50%  του ποσού που θα καταβάλλεται στο Δήμο 
μας 30 του μηνός Απριλίου (έναρξη θερινής περιόδου)   και οι έτερες δύο 
δόσεις  από 25% του ποσού που θα καταβάλλονται στο Δήμο μας στις 31 
Μαΐου και 30 Ιουνίου αντίστοιχα .  

    Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση της 
εμπρόθεσμης καταβολής όλων των δόσεων και αναγράφονται σε αυτή ο 
αριθμός του τριπλοτύπου είσπραξης του ποσού που προκαταβλήθηκε, οι 
δόσεις που απομένουν και οι αντίστοιχες προθεσμίες καταβολής . Η μη 
καταβολή ή η εκπρόθεσμη καταβολή έστω και μιας δόσης συνεπάγεται 
αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση την ανάκληση της αδείας, οπότε η 
χρήση του χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν 
επιστρέφονται . Οι αριθμοί των αποδεικτικών είσπραξης όλων των δόσεων 
αναγράφονται στο σώμα της άδειας (άρθρο 13παρ. 3 περίπτ.γ ΒΔ 24/9-
20/10/1958 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του 
Ν4257/2014, ΦΕΚ 93/Α/14/4/2014).   

           Ύστερα από τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη και το νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο με  κανονιστική απόφαση να 
αποφασίσει  για την συμπλήρωση της κανονιστικής απόφασης αρ. 
859/2014  του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη κοινόχρηστου 
χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων  που βρίσκονται στο Δημοτικό 
διαμέρισμα Καμείρου   και συγκεκριμένα στα τοπικά διαμερίσματα ως 
κάτωθι 

Τοπικό διαμέρισμα Σορωνής σε 20,00€ ανά τ.μ. 

Τοπικό διαμέρισμα Καλαβαρδών σε 20,00€ ανά τ.μ. 
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Τοπικό διαμέρισμα Απολλώνων σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Πλατανιίων σε 20,00€ ανά τ.μ.    

Τοπικό διαμέρισμα Διμυλιάς σε 20,00€  ανά τ.μ.  

 Οι υπόχρεοι να  δύναται να καταβάλλουν το τέλος, εφάπαξ  ή  σε τρείς 
δόσεις. Η πρώτη δόση να ανέρχεται σε ποσοστό  50%  του ποσού που θα 
καταβάλλεται στο Δήμο μας 30 του μηνός Απριλίου (έναρξη θερινής 
περιόδου)   και έτερες δύο δόσεις  από 25% του ποσού που θα 
καταβάλλονται στο Δήμο μας στις 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου αντίστοιχα.  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/τριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Καλογήρου Παρασκευής και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σάββα 

Διακοσταματίου) 
 
Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 
 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

• Την με αρ. πρωτ.: 2/63995/22-10-2018 εισήγηση του τμήματος 
προσόδων  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, 

• Το άρθρο 72 παράγραφο του Ν.3852/10  και το άρθρο 77 του 
4555/2018, 

• Το άρθρο 13 του ΒΔ.της 24/9/-20/10/58, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν 1080/80 και τροποποιήθηκε 
με μεταγενέστερες διατάξεις άρθρο 50 
Ν.4257/2014(ΦΕΚ93/Α/14/4/2014) & άρθρο 55 Ν4483/2017(ΦΕΚ 
107/Α/31/7/2017 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Παραπέμπει το θέμα με θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Ρόδου, για την έγκριση συμπλήρωση της κανονιστικής απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 859/2014 σχετικά με το τέλος 
κοινόχρηστου  χώρου  έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται στο 
Δημοτικό διαμέρισμα Καμείρου και συγκεκριμένα στα τοπικά διαμερίσματα 
ως κάτωθι: 

Τοπικό διαμέρισμα Σορωνής σε 20,00€ ανά τ.μ. 

Τοπικό διαμέρισμα Καλαβαρδών σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Απολλώνων σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Πλατανίων σε 20,00€ ανά τ.μ.    

Τοπικό διαμέρισμα Διμυλιάς σε 20,00€  ανά τ.μ.   

 

     
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
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  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Α.Κωνσταντίνου, 
Γ.Κακούλης, , Α.Παπουράς και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ.Πότσος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 606/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά στη συμπλήρωση της κανονιστικής απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ.859/2014 σχετικά  με το τέλος 

κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων που βρίσκονται 

στο Δημοτικό διαμέρισμα Καμείρου και συγκεκριμένα στα τοπικά 
διαμερίσματα ως κάτωθι:  

 
Τοπικό διαμέρισμα Σορωνής σε 20,00€ ανά τ.μ. 

Τοπικό διαμέρισμα Καλαβαρδών σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Απολλώνων σε 20,00€ ανά τ.μ.  

Τοπικό διαμέρισμα Πλατανίων σε 20,00€ ανά τ.μ.    

Τοπικό διαμέρισμα Διμυλιάς σε 20,00€  ανά τ.μ.   

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        
 
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


