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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  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 905/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
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  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 
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17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 
5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
Θ Ε Μ Α  13ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.92/2019 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αριθ. 36/2019 
Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: 
Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου χώρου για Κ.Υ.Ε στην πλατεία 
Αρχ.Χρύσανθου Μαρουλάκη-οδός Ακτή Μιαούλη (τροποποίηση 
κανονισμού κοινοχρήστων χώρων). 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ. 92/23.10.2019 2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, η οποία έχει ως εξής:   

 



3 

 

Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 

36/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου που έχει ως 

εξής: 

ΘΕΜΑ 5: «Χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για Κ.Υ.Ε. 
στην πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη 
(τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).» 
 
Η Πρόεδρος κ. Μάνθα Ζιώγου εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού,  που αφορά σε αίτημα για χωροθέτηση ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου 
χώρου για Κ.Υ.Ε. στην πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη - οδός Ακτή Μιαούλη 
(τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων) 
 
Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η εξής: 
 
Σ ΧΕ Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1254/03-07-2019 αίτηση του κ. Χατζηβαλσάμη 
Ευάγγελου. 
 
  
Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
- οδός Ακτή Μιαούλη («Ψαροπούλα»), από το κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος του κ. Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου, με χρήση εστιατόριο – σνακ 
μπαρ – μεζεδοπωλείο - ψητοπωλείο. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου 
(απόφαση υπ’ αριθ. 755/2014 Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και 
ειδικότερα σύμφωνα με την υποπαράγραφο «Β.6.Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη» του άρθρου 53, στην εν λόγω πλατεία έχουν χωροθετηθεί δυο 
(02) τμήματα ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου τα οποία παραχωρούνται στο 
όμορο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με το παρόν αίτημα ζητείται η 
τροποποίηση του ανωτέρω Κανονισμού προκειμένου να συμπεριληφθούν σ' 
αυτόν δυο επιπλέον τμήματα ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου για χρήση από το 
εν λόγω κατάστημα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της παρ. 1.3 του 
αρθ. 8 του Κανονισμού περί αιτήματος τροποποίησής του.  

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας επιπλέον 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 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 1,50 μ. (του 
κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό 
εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. (...) 

  Σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών επιβάλλεται 
πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών ίσο με 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από 
οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, 
τέντες κ.λπ.). (...)». 
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2. Την Εγκύκλιο 3/2011 του ΥΠΕΚΑ (αριθ. πρωτ. οικ.13612/24-03-2011) με 
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)», και ειδικότερα τη 2η παράγραφο 
αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι : 
  «Η εφαρμογή της απόφασης, από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 8 και 9 αυτής αλλά και των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 2831/2000, κατ’ εξουσιοδότηση της 
οποίας εκδόθηκε, είναι υποχρεωτική για νέες διαμορφώσεις-αναπλάσεις και 
ανακατασκευές κοινοχρήστων χώρων πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών. (...). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις τοποθέτησης 
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων αναπηρικών περιπτέρων κλπ σε 
κοινοχρήστους χώρους, για τις οποίες οι ρυθμίσεις της απόφασης πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τη χορήγηση της άδειας παραχώρησης της 
χρήσης του χώρου, όσο και κατά τον έλεγχο της επιτόπιας εφαρμογής». 

3. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου που εγκρίθηκε 
με την υπ' αριθ. 755/19-12-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα: 

α. Το Κεφάλαιο 1 αυτού με θέμα «Γενικά» και ειδικότερα το άρθρο 8 με θέμα 
«Διαδικασία χορήγησης Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου». 

β.  Το Κεφάλαιο 11 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Ροδίων» (άρθρο 53 - 
«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου») και συγκεκριμένα την υποπαράγραφο Β.6. Αρχ. 
Χρύσανθου Μαρουλάκη, σύμφωνα με την οποία στη συγκεκριμένη πλατεία έχουν 
καθοριστεί δυο (02) θέσεις κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων, τμήμα (1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 μ. x 6,60 μ. και 
τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ. όπως απεικονίζονται στο 
σχεδιάγραμμα 10.Β.6 που τη συνοδεύει. 

4. Τα συνυποβληθέντα με την παραπάνω σχετική αίτηση: 

α.  Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του ιδιώτη πολιτικού μηχανικού Πάνου Μ. 
Κανάκη, επί του οποίου έχει υποδειχθεί η ακριβής θέση του καταστήματος που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακτή Μιαούλη και Ορφανίδου 1 (Ο.Τ. 17) 
καθώς και τα αιτούμενα τμήματα κοινόχρηστου χώρου, το τμήμα (Α) = 19,20 
τ.μ. σε επαφή με την ανατολική όψη του καταστήματος και το τμήμα (Β) = 11,25 
τ.μ., με διαστάσεις 10,00 μ. x 1,20 μ. παραπλεύρως του παρτεριού, σε συνέχεια 
του ήδη χωροθετημένου τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα.  

β. Την με αριθ. 1064688 γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος (του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 - ΦΕΚ 230Α’/2016) του 
Χατζηβαλσάμη Ευάγγελου με ημ/νια υποβολής 26-06-2019, για το κατάστημα που 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακτή Μιαούλη και Ορφανίδου 1 στη Δ.Κ. Ρόδου με 
δραστηριότητα εστιατόριο – σνακ μπαρ – μεζεδοπωλείο – ψητοπωλείο. 

γ. Φωτογραφίες. 

5. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας κατά  την οποία 
διαπιστώθηκε ότι η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στα αιτούμενα τμήματα 
κοινόχρηστου χώρου δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση των πεζών ούτε θα 
παρακωλύει την κυκλοφορία. 

 

η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την παραχώρηση των αιτούμενων 
τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου χώρου στο εν λόγω κατάστημα, με μόνη 
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διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος (Β) που είναι σε επαφή με το παρτέρι, 
να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το 
πλάτος του ήδη χωροθετημένου τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο 
κατάστημα και του οποίου αποτελεί συνέχεια. 

Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. 
Χρύσανθου Μαρουλάκη» του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν των αιτούμενων τμημάτων (Α) 
και (Β), καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Β.6 που θα 
την συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
 Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα 
(04) τμήματα κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα 
(1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με 
διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 
10,00 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα. 
             (αριθ. σχεδ. 10.Β.6)» 

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο : 

1. στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τις δικές σας ενέργειες και εγκρίσεις, 
δεσμεύσεις και περιορισμούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και  

2. στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας 
ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση, 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 τη διαβίβαση της απόφασης στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής.  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών 
Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά  

Α) για την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου 
χώρου στο εν λόγω κατάστημα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του 
τμήματος (Β) που είναι σε επαφή με το παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του 
αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το πλάτος του ήδη χωροθετημένου 
τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα και του οποίου αποτελεί 
συνέχεια. 

Β) για την τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη» του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 
755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), 
καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Β.6 που θα την 
συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα 
(04) τμήματα κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα 
(1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με 
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διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 
10,00 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα. 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη των μελών της 
Επιτροπής την ΑΠ 1254/1-8-2019εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου. 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού κ. Γιακουμίνα Μπάτσου η οποία ανέπτυξε προφορικά την εισήγηση 
της υπηρεσίας. 
 
Στη συνέχεια τα μέλη υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και η κ. Μπάτσου 
απάντησε στο σύνολο των ερωτήσεων που είχαν υποβληθεί. 
                       
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 το υπ’ αριθ. 
1016/49/1002-α/26-8-2019 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου με 
το οποίο η εν λόγω υπηρεσία συναινεί στην εν λόγω παραχώρηση των 
αιτουμένων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει τη  υπ’ αριθ. 36/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μειοψηφούντος του κ. Αθ. 
Στάμου μόνο στην παραχώρηση του τμήματος Α συνεπώς και στ ην 
τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ως προς το τμήμα 
αυτό, 

Α) Την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου χώρου 
στο κατάστημα του αιτούντα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος 
(Β) που είναι σε επαφή με το παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του 
αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το πλάτος του ήδη χωροθετημένου 
τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα και του οποίου αποτελεί 
συνέχεια. 

Β) Την τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη» του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 
755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), 
καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Β.6 που θα την 
συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
 Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα 
(04) τμήματα κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα 
(1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με 
διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 
10,00 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.6)» 
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.Κ.Πότσος,      

ο Αντιπρόεδρος κ. Σ.Διακοσταματίου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι                         
κ.κ. Κ.Τσουρούτης, Α.Πάλλας, Μ.Χριστοδούλου, Γ.Πόκκιας και Γ.Σαρικάς, 
απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση,  τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και των άρθρων 93 και 79   
του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος 
(σε σύνολο 37 παρόντων μελών ψήφισαν «υπέρ» και οι 37),  
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 92/23.10.2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για : 

Α) Την παραχώρηση των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β) κοινόχρηστου χώρου 
στο κατάστημα του αιτούντα, με μόνη διαφοροποίηση το πλάτος του τμήματος 
(Β) που είναι σε επαφή με το παρτέρι, να καθοριστεί σε 1,00 μ. αντί του 
αιτούμενου 1,20 μ., διότι 1,00 μ. είναι και το πλάτος του ήδη χωροθετημένου 
τμήματος (2) που παραχωρείται στο όμορο κατάστημα και του οποίου αποτελεί 
συνέχεια. 

Β) Την τροποποίηση της υποπαραγράφου «Β.6. Αρχ. Χρύσανθου 
Μαρουλάκη» του άρθρου 53 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 
755/2014 Δ.Σ.), με την προσθήκη σε αυτήν των αιτούμενων τμημάτων (Α) και (Β), 
καθώς και την τροποποίηση του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Β.6 που θα την 
συνοδεύει, ως ακολούθως : 

«Β.6. Πλατεία Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη 
 Παραχωρούνται επί της Πλατείας Αρχ. Χρύσανθου Μαρουλάκη τα εξής τέσσερα 
(04) τμήματα κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: τμήμα 
(1) = 13,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,00 μ. x 6,60 μ., τμήμα (2) = 5,50 τ.μ., με 
διαστάσεις 1,00 μ. x 5,50 μ., τμήμα  
(Α) = 19,20 τ.μ., με διαστάσεις 2,05 μ. x 8,00 μ. x 5,15 μ. και τμήμα (Β) = 
10,00 τ.μ., με διαστάσεις 1,00 μ. x 10,00 μ., όπως αυτά απεικονίζονται στο 
συνημμένο σχεδιάγραμμα. (αριθ. σχεδ. 10.Β.6)» 
 
σύμφωνα  και με την αρ. 36/2019 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


