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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  25/10/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 18/25-10-2019    Αριθ. Απόφασης: 832/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Οκτωβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.00 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. 2/56401/21.10.2019 
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  29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 6.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 7.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

 8.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 34.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 9.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  35.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

36.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 37.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 38.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 41.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 42.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  
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17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 43.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 2.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά  (47), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
 

Θ Ε Μ Α 40o : Έγκριση της υπ΄αριθ. 76/2.10.2019 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αριθ. 
16/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού 
για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην 
Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού». 

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ.Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 76/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η 
οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 
16/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με τη οποία παρέχει 
σύμφωνη Γνώμη στην πρόταση της Δ/νσης πολεοδομικού Σχεδιασμού σχετικά με τα 
αιτήματα για τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα 
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Ιαλυσού σύμφωνα με την ΑΠ 175-530/11-4-2019 εισήγηση της Δνσης πολεοδομικού 
Σχεδιασμού η οποία έχει ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ :Αιτήματα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων 

στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού.   
ΣΧΕΤ . : α. Το υπ' αριθ. πρωτ. 11/13058/13-03-2019 (ΔΠΣ 475/13-03-2019) έγγραφο της 
Δ.Ε. Ιαλυσού. 

    β. Το υπ' αριθ. πρωτ. 11/13946/18-03-2019 (ΔΠΣ 530/18-03-2019) έγγραφο της 
Δ.Ε. Ιαλυσού.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων της Δ.Ε. Ιαλυσού, σας ενημερώνουμε 
για τα εξής: 

Α. Με το σχετικό (α) έγγραφο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ΄αριθ. πρωτ. 
11/12202/05-03-2019 αίτηση του κ. Γιωργαλή Παντελή, με την οποία ζητείται η παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του 
καταστήματός του, με την επωνυμία «Το κομπολογάκι», που βρίσκεται επί της οδού 
Πρωτογένους 8  στην Ιαλυσό. 

Β. Με το σχετικό (β) έγγραφο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ΄αριθ. πρωτ. 
11/13913/18-03-2019 αίτηση του κ. Χρύσανθου Αναστάσιου, με την οποία ζητείται η 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο 
έμπροσθεν του καταστήματός του, με την επωνυμία «Tsaperdona», που βρίσκεται επί της 
οδού Ιερού Λόχου 48 στην Ιαλυσό. 

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

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 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». 

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 : 
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α. το άρθρο 4 με θέμα «Γενικές αρχές και απαγορεύσεις» 
β. το άρθρο 10 με θέμα «Διαδικασία τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων» 
γ. το άρθρο 21 με θέμα «Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού» και τα σχεδιαγράμματα 

που την συνοδεύουν.  
4.  Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά την οποία 

διαπιστώθηκε ότι: 
  Α. Πλησίον του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πρωτογένους 8 

(έμπροσθεν Κ.Υ.Ε. «Το κομπολογάκι») βρίσκεται ράμπα για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ που 
κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και εντός αυτού όδευση τυφλών, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω φωτογραφία. Συνεπώς δεν προσφέρεται ο χώρος αυτός για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων. 

 

 
 

 Β. Στον Κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «Tsaperdona» υφίσταται 

όδευση τυφλών επομένως το τμήμα αυτό δεν δύναται να  παραχωρηθεί για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων. Προτείνεται εναλλακτικά η παραχώρηση τμήματος εμβαδού 9,00 τ.μ. 
(2,35μ. Χ 3,85μ.) σε επαφή με το υφιστάμενο παρτέρι, στην προεξοχή του πεζοδρομίου, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας και στην παρακάτω 

φωτογραφία. 
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Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 

755/2014 Δ.Σ.), με την τροποποίηση του άρθρου 21 του κεφαλαίου 5 (Δημοτική 

Κοινότητα Ιαλυσού) και την προσθήκη του σχεδιαγράμματος με αριθ. 4.1.7 που την 

συνοδεύει ως εξής: 

 
«άρθρο 21 
Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 

Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 
καθορίζονται σε έντεκα (11) για χρήση τραπεζοκαθισμάτων τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 14 και 15  και τρεις (3), τμήματα 7, 8 και 12 για εμπορικά καταστήματα.  

 Πρόκειται για τα τμήματα: 

• 1, 2, 10 και 11 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Αποστολίδη 

• 3, 9 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 7 για εμπορικό κατάστημα στην πλατεία 
Διακίδη 

• 4 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 8 για εμπορικό κατάστημα στην οδό Ιαλυσού  

• 5 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φιλερήμου 

• 6 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Ήρωα Στεφανή 

• 12 για εμπορικά καταστήματα και 15 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό 
Ιερού Λόχου 

• 14 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην συμβολή των οδών Λεωφ. Ηρακλειδών με 
Ιερού Λόχου και 

• 13 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φερενίκης. 

Αναλυτικότερα τμήμα (1): 72,00 τ.μ., τμήμα (2): 142,50 τ.μ. τμήμα (3): 63,00 τ.μ., 
τμήμα (4): 12,50 τ.μ., τμήμα (5): 23,00 τ.μ., τμήμα (6): 18,00 τ.μ., τμήμα (7): 11,50 τ.μ., 
τμήμα (8): 9,10 τ.μ., τμήμα (9): 10,00 τ.μ., τμήμα (10): 154,00 τ.μ., τμήμα (11): 79,00 τ.μ., 
τμήμα (12): 100,00 τ.μ., τμήμα (13): 149,50 τ.μ., τμήμα (14): 15,00 τ.μ. και τμήμα (15): 
9,00 τ.μ. όπως αυτοί εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 και 4.1.7 ).» 

  

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς: 

1. Το Α.Τ. Ιαλυσού 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. Τη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το 

άρθρο 83 του Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου 

δημοτικής κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί 

κανονιστικών αποφάσεων και διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή Ποιότητα 
Ζωής. 
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ (Μέλος): Θα ήθελα να πω ότι στο βωμό της είσπραξης 
κάποιων χρημάτων δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό το χάλι ειδικότερα στην πόλη μέσα που 
απ΄ όπου και να περάσεις τα τραπεζοκαθίσματα έχουνε κλείσει το μισό δρόμο. Θα πρέπει να 
γίνει μια γενική επανεξέταση του θέματος, να έχουμε σχεδιαγράμματα το φάρδος του 
δρόμου , τα πεζοδρόμια κλπ.,  για να μπορέσουμε να πούμε ότι αλλάζουμε, αν θέλουμε λίγο, 
την εικόνα της πόλης η οποία με τις επικρατούσες συνθήκες είναι απαράδεκτη. Να δώσουμε 
προβάδισμα στα ΑμεΑ. 

 
ΚΩΝ. ΝΟΣ ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ (Αντιδήμαρχος): Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν δώσει 

αδειοδότηση  για πάρα πολλές από τις αναπτύξεις τραπεζοκαθισμάτων σε πολλά σημεία της 
πόλης. Είναι στη δική μας δικαιοδοσία να δούμε αν θα επιβάλουμε τους όρους  που έχουν 
εγκριθεί και να λειτουργήσουμε με αυτή τη λογική. Άρα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για να 
δούμε κατά πόσο τηρούνται αυτά τα οποία παραχωρήθηκαν από τις υπηρεσίες. Οι ιδιοκτήτες 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα πέραν του χώρου που τους έχει παραχωρηθεί για αυτό 
βλέπουμε αυτή την εικόνα. 

 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο  το μέλος της Επιτροπής κ. Σπυρόπουλος Σπυρίδων ο 

οποίος συμφώνησε με τα όσα είπε ο κ. Στάμος και ο κ Ταρασλιάς επισημαίνοντας ότι το θέμα 
έχει να κάνει με τον έλεγχο για την σωστή εφαρμογή του κανονισμού Κ.Χ.  και το θέαμα που 
παρουσιάζεται έχει να κάνει με την αυθαίρετη τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων από τους 
καταστηματάρχες. Περαν των ορίων που τους έχουν παραχωρηθεί. Άρα είναι θέμα ελέγχου 
και σοβαρής επιβολής προστίμων. 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΪΤΗΣ (Μέλος): Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χώρος για τραπεζοκαθίσματα 

στο συγκεκριμένο κατάστημα επειδή περνάω απ΄αυτό το μαγαζί και πιστεύω ότι θα εμποδίζει 
τη διέλευση των πεζών. 

 
                       

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 και την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004 σύμφωνα με την 
οποία 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». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Ο κ. Σεϊτης διαφωνεί στην χορήγηση του κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα με την 
επωνυμία Tsaperdona εμβαδού 9,00 τ.μ. (2,35μ. Χ 3,85μ.) σε επαφή με το υφιστάμενο 
παρτέρι, στην προεξοχή του πεζοδρομίου, ενώ οκ. Ιωσήφ δήλωσε παρών 

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του άρθρου 21 του 
κεφαλαίου 5 (Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού) και την προσθήκη του 
σχεδιαγράμματος με αριθ. 4.1.7 που την συνοδεύει ως εξής: 

 

«άρθρο 21 

Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 

Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα 

Ιαλυσού καθορίζονται σε έντεκα (11) για χρήση τραπεζοκαθισμάτων τμήματα 1, 
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2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 και 15  και τρεις (3), τμήματα 7, 8 και 12 για 

εμπορικά καταστήματα.  

 Πρόκειται για τα τμήματα: 

• 1, 2, 10 και 11 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Αποστολίδη 

• 3, 9 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 7 για εμπορικό κατάστημα στην 

πλατεία Διακίδη 

• 4 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 8 για εμπορικό κατάστημα στην οδό 

Ιαλυσού  

• 5 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φιλερήμου 

• 6 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Ήρωα Στεφανή 

• 12 για εμπορικά καταστήματα και 15 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 

στην οδό Ιερού Λόχου 

• 14 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην συμβολή των οδών Λεωφ. 

Ηρακλειδών με Ιερού Λόχου και 

• 13 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φερενίκης. 

Αναλυτικότερα τμήμα (1): 72,00 τ.μ., τμήμα (2): 142,50 τ.μ. τμήμα (3): 

63,00 τ.μ., τμήμα (4): 12,50 τ.μ., τμήμα (5): 23,00 τ.μ., τμήμα (6): 18,00 τ.μ., 

τμήμα (7): 11,50 τ.μ., τμήμα (8): 9,10 τ.μ., τμήμα (9): 10,00 τ.μ., τμήμα (10): 

154,00 τ.μ., τμήμα (11): 79,00 τ.μ., τμήμα (12): 100,00 τ.μ., τμήμα (13): 

149,50 τ.μ., τμήμα (14): 15,00 τ.μ. και τμήμα (15): 9,00 τ.μ. όπως αυτοί 

εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα  (αριθ. σχεδ. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5, 4.1.6 και 4.1.7 )» 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά. 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Ιατρίδης, Α.Κωνσταντίνου, Ν.Γιαννάς,   

Δ.Καρατζιάς, Α.Πάλλας, Γ.Πόκκιας, Μ.Χριστοδούλου και Γ.Σαρικάς, ήτοι 
οκτώ (8) τον αριθμό, ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
για το θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 79 του 
Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
Σώματος ήτοι τριάντα εννέα (39) τον αριθμό,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 76/2.10.2019 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, για την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων 
του Δήμου Ρόδου, στο  άρθρο 21 του κεφαλαίου 5 (Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού) 
και την προσθήκη του σχεδιαγράμματος με αριθ. 4.1.7 που την συνοδεύει ως 
εξής: 
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Άρθρο 21 

Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 

Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα 
Ιαλυσού καθορίζονται σε έντεκα (11) για χρήση τραπεζοκαθισμάτων τμήματα 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 και 15  και τρεις (3), τμήματα 7, 8 και 12 για 
εμπορικά καταστήματα.  

 Πρόκειται για τα τμήματα: 

• 1, 2, 10 και 11 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Αποστολίδη 

• 3, 9 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 7 για εμπορικό κατάστημα στην 
πλατεία Διακίδη 

• 4 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 8 για εμπορικό κατάστημα στην οδό 
Ιαλυσού  

• 5 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φιλερήμου 

• 6 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Ήρωα Στεφανή 

• 12 για εμπορικά καταστήματα και 15 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
στην οδό Ιερού Λόχου 

• 14 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην συμβολή των οδών Λεωφ. 
Ηρακλειδών με Ιερού Λόχου και 

• 13 για χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην οδό Φερενίκης. 

Αναλυτικότερα τμήμα (1): 72,00 τ.μ., τμήμα (2): 142,50 τ.μ. τμήμα (3): 
63,00 τ.μ., τμήμα (4): 12,50 τ.μ., τμήμα (5): 23,00 τ.μ., τμήμα (6): 18,00 τ.μ., 
τμήμα (7): 11,50 τ.μ., τμήμα (8): 9,10 τ.μ., τμήμα (9): 10,00 τ.μ., τμήμα (10): 
154,00 τ.μ., τμήμα (11): 79,00 τ.μ., τμήμα (12): 100,00 τ.μ., τμήμα (13): 
149,50 τ.μ., τμήμα (14): 15,00 τ.μ. και τμήμα (15): 9,00 τ.μ. όπως αυτοί 
εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα της υπ΄αριθμ. 76/2019 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   

 


