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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  27/09/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 17/27-09-2019    Αριθ. Απόφασης: 785/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/50705/23.09.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – 
Επικεφαλής παράταξης « ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

28. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Αντιδήμαρχος 

30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

   34. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

35. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 41. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης « ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 
15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 42. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ. 
16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 44. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 

45. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ επικεφαλής 
παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 46.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
21.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

 

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  (δικ/νος) 2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

 
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου κος Θεόδωρος Παπαγεωργίου 
3. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαγγέλου κ. Ν.Διμέλης 
4. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μαριτσών κ. Γ.Παπαδημήτρης 
5. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αφάντου  κ. Γ.Μπακίρης 
6. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχίπολης κ.Α.Καραγιάννης 
7. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ασκληπιείου κ. Ν.Κουγκράς 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα  (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  έξι  (46), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 



3 

 

 

Θ Ε Μ Α 18.1: Έγκριση της υπ΄αριθ.63/2019 απόφασης Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που αφορά «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου 

εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς»  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μ.Σοκορέλος  έθεσε υπόψη του Σώματος την 
υπ΄αρ. 63/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία έχει ως 
εξής: 

 
Σύμφωνα με το ανωτέρω θέμα και έχοντας υπόψη: 
1.Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 4/14324/24-02-2017 (385/24-02-2017 ΔΣΠ) έγγραφο της Τοπικής 
Κοινότητας Λαχανιάς 

2. 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 στο άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι:  
«Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται για 
τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, με 
απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο 
από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. 
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να 
τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάμενων 
πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το 
πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70μ. αποφεύγονται ως μη 
εξυπηρετούντα άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης 
όδευσης πεζών επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2.20μ. 
απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, 
κλαδιά δέντρων, τέντες κλπ.). 
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». 
 

3. 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)». 

4. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

β. Του ΓΟΚ 1985 [δηλ. τον Ν. 1577/85 (ΦΕΚ-210Α'/18-12-85 με έναρξη ισχύος την 
18-2-1986)] για όσες διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν (υπό την έννοια ότι δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τον Ν.Ο.Κ.). 

γ. Του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α’/25-11-2011), «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών 
δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».  

δ. Του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α’/09-04-2012) με θέμα «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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ε.  Του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-14) με θέμα «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» για όσες διατάξεις του 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

στ. Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α’/13-11-17) με θέμα «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις». 

η. Του Π.Δ/τος της 24-04-1985 (ΦΕΚ 181Δ’/3-5-85) όπως ισχύει σήμερα, περί όρων 
και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 
κατοίκων. 

θ. Της Αποφ. Νομάρχη Δωδ/σου ΧΟΠ/ΕΠΑ  395/28-8-1987 (ΦΕΚ 892Δ’/17-09-
1987), περί οριοθέτησης οικισμού Λαχανιάς 

5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 78897 Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ: 78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) της Νομικής 
Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Δημοσίευση Νόμου 
αναφορικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις», 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«(…) γ. Στους φορείς λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων συνιστάται, όπως στο 
πλαίσιο διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβούν στην προμήθεια φορητών 
πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω (β) και (γ) 
σχετικές. (…)» 

6. Τα αρχεία της Υπηρεσίας. 

7.Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας.  

 

Η Υπηρεσία, μας προτείνει: 

   Σε συνέχεια της επιτόπιας αυτοψίας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία, προτείνονται οι 
κοινόχρηστοι χώροι, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν 
έγγραφο, για τη χωροθέτηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στα πλαίσια των 
εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη 
Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς. 

Αναλυτικότερα, προτείνεται: το τμήμα 1 μήκους 10,00 μ. και το τμήμα 2 μήκους 
15,00 μ. (σχέδιο 1.1) με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00 μ., εντός του προαύλιου 
χώρου του δημοτικού σχολείου Λαχανιάς. 

 

Σε κάθε περίπτωση : 

α.  Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και 
εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

β.  Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και γενικά σε 
οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς την ζώνη του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

γ. Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους δρόμους 
του οικισμού.  

δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορική και υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, σε πεζοδρόμιο όπου δεν διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 
ελάχιστου πλάτους 1,50μ. (για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία) και επί 
του οδοστρώματος σε οδούς όπου δεν έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία 
οχημάτων. 

ε.  Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, καθώς και οποιοιδήποτε 
άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.  

στ. Θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην προμήθεια φορητών 
πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις (β) και (γ) σχετικές  του 
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υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ: 78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της 
Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

  Έπειτα από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 
87  Α΄/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου τοπικής κοινότητας και του άρθρου 
79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων, ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λαχανιάς, γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χωροθέτησης  
υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων της 
Τοπικής μας Κοινότητας σύμφωνα με την εισήγηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού         
και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 

                        
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) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση του τμήματος 1 μήκους 10,00 μ. 
και του τμήματος 2 μήκους 15,00 μ. (σχέδιο 1.1) με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 
2,00 μ., εντός του προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Λαχανιάς. 

Σε κάθε περίπτωση : 

α.  Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και 
εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

β.  Η παραχώρηση χώρου θα επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και γενικά σε 
οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς την ζώνη του 
παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

γ. Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους δρόμους 
του οικισμού.  

δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορική και υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, σε πεζοδρόμιο όπου δεν διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών 
ελάχιστου πλάτους 1,50μ. (για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία) και επί 
του οδοστρώματος σε οδούς όπου δεν έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία 
οχημάτων. 

ε.  Θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, καθώς και οποιοιδήποτε 
άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.  

στ. Θα πρέπει ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην προμήθεια φορητών 
πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις (β) και (γ) σχετικές  του 
υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ: 78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της 
Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

Β) Η παρούσα θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έρθει το έγγραφο της 
Αστυνομίας και εφ΄όσον συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η 
αστυνομία τροποποιήσει έστω και μερικώς την εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, το θέμα επανέλθει εκ νέου στην συνεδρίαση της επιτροπής.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μ. Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Κων/νου, Μ. Σείτης, Γ. Σαρικάς, Α. Πάλλας Π.  
Μ.Καφετζής, Δ.Καρατζιάς, Ι.Αφεντούλης,  Π.Προυσάλογλου, Μ.Χριστοδούλου και 
ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Δ. Ιωσήφ  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
του θέματος. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 

Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και των άρθρων  93   

και 79 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 

του Σώματος, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ.63/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για 
τη χωροθέτηση του τμήματος 1 μήκους 10,00 μ. και του τμήματος 2 
μήκους 15,00μ. (σχέδιο 1.1.) με μέγιστο παραχωρούμενο πλάτος 2,00 μ. 
εντός του προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Λαχανιάς. 
 

α.  Απαιτείται Ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την 
προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. 

β.  Η παραχώρηση χώρου να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που δεν 
παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε κατοικίες/καταστήματα/εκκλησίες και 
γενικά σε οποιασδήποτε χρήσης ακίνητο που έχει είσοδο – έξοδο προς 
την ζώνη του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. 

γ. Απαιτείται να παραμένει ελεύθερη η πρόσβαση στους υφιστάμενους 
δρόμους του οικισμού.  

δ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορική και υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, σε πεζοδρόμιο όπου δεν διασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης 
πεζών ελάχιστου πλάτους 1,50μ. (για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία) και επί του οδοστρώματος σε οδούς όπου δεν έχει 
απαγορευθεί η κυκλοφορία οχημάτων. 
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ε.  Να τηρηθούν πιστά οι όροι και οι δεσμεύσεις, καθώς και οποιοιδήποτε 
άλλοι πρόσθετοι περιορισμοί και κανόνες ασφαλείας τυχόν τεθούν ως προς τις 
προτεινόμενες χωροθετήσεις, από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.  

στ.  Ο φορέας λειτουργίας των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 
διασφάλισης της πυροπροστασίας αυτών, να προβεί στην προμήθεια 
φορητών πυροσβεστήρων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στις (β) 
και (γ) σχετικές  του υπ΄αριθ. πρωτ. 78897 Φ.701.2/15-12-2017 (ΑΔΑ: 
78Ζ3465ΧΘ7-ΟΙ3) εγγράφου της Νομικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

     

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

    ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


