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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: 838/2019 
 
 

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-
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Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

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 46o : Έγκριση της υπ΄αριθ.82/2019 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της 
υπ΄αριθ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Γενναδίου για 
αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα 
Γενναδίου (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων). 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κ.Ταρασλιάς  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.82/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία 
έχει ως εξής: 
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Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 2/2019 
απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου με την οποία εισηγείται 
την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημ. Κοινότητα Γενναδίου ΄και την 
τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 1126/7-6-2018 εισήγηση της 
Δνσης πολεοδομικού Σχεδιασμού που έχει ως κάτωθι: 
ΘΕΜΑ : Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην τοπική κοινότητα 
Γενναδίου (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων). 

Σ Χ Ε Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1126/10-05-2018 αίτηση.  
 

Με την παραπάνω σχετική αίτηση ζητείται από τον κ. Ορφανό Λεόντιο, ιδιοκτήτη 
καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με δραστηριότητα «Επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών» στην Τοπική Κοινότητα 
Γενναδίου, η τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα κοινόχρηστος χώρος διαστάσεων 3,40μ Χ 2,00 σε 
επαφή με το την πρόσοψη του καταστήματος του εμβαδού 6,80 τ.μ.  

Εξετάζοντας το αίτημα παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου και έχοντας υπόψη : 

1.  Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, όπως 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 4 με θέμα 
«Γενικές Αρχές και Απαγορεύσεις» και  άρθρο 8 με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Άδειας 
Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου». 

β.  Το Κεφάλαιο 9 αυτού με θέμα «Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου» (άρθρο 37 
- «Τοπική Κοινότητα Γενναδίου») και τα σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει, σύμφωνα με τα 
οποία δεν χωροθετείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
έμπροσθεν του αιτούμενου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  

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 το άρθρο 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΥΨΟΣ», στο οποίο αναφέρεται 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%. 
Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός απαγορεύεται να 
τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 
Στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η 
ζώνη αυτή καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0,70 
μ. 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 2,20 μ. απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο 
(μαρκίζες, επιγραφές, σημάνσεις, πινακίδες, κλαδιά δέντρων, τέντες κ.λπ.). (...)». 

3. 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 
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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». 

4. Τα συνημμένα στη σχετική αίτηση : 

α. Αντίγραφο του υπ' αριθ. 8.1.1 σχεδιαγράμματος του Κανονισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων, επί του οποίου έχει υποδειχθεί η θέση του καταστήματος.  

β. Τη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αριθ. 1058696 και 
ημ/νια υποβολής 02-05-2018, με δραστηριότητα «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
επιχείρηση προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών». 

γ. Φωτογραφίες της όψης του καταστήματος. 

 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά στην παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου 
χώρου για πλάτος 1,60μ , δηλαδή διαστάσεων 1,60μ Χ 3,40μ συνολικού εμβαδού 
5,44 τ.μ.  

Ως εκ τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 37 του Κεφαλαίου 9 με θέμα 
«Τοπική Κοινότητα Γενναδίου» καθώς και του 8.1.1 σχεδιάγραμματος που τη συνοδεύει 
του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), ως ακολούθως : 

«Τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
καθορίζονται σε δεκαέξι (16) συνολικού εμβαδού 303,94 τ.μ..  
 Πρόκειται για δώδεκα (12) κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται στον κεντρικό 
πλακοστρωμένο δρόμο που καταλήγει στην αστυνομία τμήμα (1): 30,00 τ.μ., τμήμα (2): 
12,00 τ.μ., τμήμα (3): 8,50 τ.μ., τμήμα (4): 10,00 τ.μ., τμήμα (5): 8,00 τ.μ., τμήμα (6): 
8,00 τ.μ., τμήμα (11): 11,50 τ.μ. , τμήμα (12): 29,00 τ.μ., τμήμα (13): 21,00 τ.μ., τμήμα 
(14): 16,50 τ.μ. τμήμα (15): 17,50 τ.μ. και τμήμα (16): 5,44 τ.μ., έναν (1) κοινόχρηστο 
χώρο στην κεντρική είσοδο του οικισμού τμήμα (7): 8,00 τ.μ. και τρεις (3) κοινόχρηστους 
χώρους στον δρόμο που οδηγεί στο Γυμνάσιο Γενναδίου και στα ΕΛΤΑ τμήμα (8): 45,00 
τ.μ., τμήμα (9): 63,00 τ.μ., και τμήμα (10): 10,50 τ.μ. που βρίσκεται όπως αυτοί 
εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιάγραμμα (αριθ. σχεδ. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). 
 Ο πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα τμήματα 
1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15 και 16 θα παραμένει κλειστός από τις 17:00 έως τις 06:00 και 
τα τμήματα αυτά ως κοινόχρηστοι χώροι θα καταλαμβάνονται μόνο τις ανωτέρω ώρες.» 
  

Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς :  

1. Το Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου, για τη γνωμοδότησή του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α'/14-04-2014). 

2. Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, για τη γνωμοδότησή σας 
σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) περί 
αρμοδιοτήτων συμβουλίου τοπικής κοινότητας και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων.  
 
                        

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». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας 
Γενναδίου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο στην παραχώρηση του αιτούμενου 
κοινόχρηστου χώρου για πλάτος 1,60μ , δηλαδή διαστάσεων 1,60μ Χ 3,40μ 
συνολικού εμβαδού 5,44 τ.μ.  και την τροποποίηση του άρθρου 37 του Κεφαλαίου 9 
του Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων με θέμα «Τοπική Κοινότητα Γενναδίου» καθώς 
και του 8.1.1 σχεδιάγραμματος που τη συνοδεύει του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), ως ακολούθως : 

«Τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
καθορίζονται σε δεκαέξι (16) συνολικού εμβαδού 303,94 τ.μ..  
 Πρόκειται για δώδεκα (12) κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται στον κεντρικό 
πλακοστρωμένο δρόμο που καταλήγει στην αστυνομία τμήμα (1): 30,00 τ.μ., τμήμα (2): 
12,00 τ.μ., τμήμα (3): 8,50 τ.μ., τμήμα (4): 10,00 τ.μ., τμήμα (5): 8,00 τ.μ., τμήμα (6): 
8,00 τ.μ., τμήμα (11): 11,50 τ.μ. , τμήμα (12): 29,00 τ.μ., τμήμα (13): 21,00 τ.μ., τμήμα 
(14): 16,50 τ.μ. τμήμα (15): 17,50 τ.μ. και τμήμα (16): 5,44 τ.μ., έναν (1) κοινόχρηστο 
χώρο στην κεντρική είσοδο του οικισμού τμήμα (7): 8,00 τ.μ. και τρεις (3) κοινόχρηστους 
χώρους στον δρόμο που οδηγεί στο Γυμνάσιο Γενναδίου και στα ΕΛΤΑ τμήμα (8): 45,00 
τ.μ., τμήμα (9): 63,00 τ.μ., και τμήμα (10): 10,50 τ.μ. που βρίσκεται όπως αυτοί 
εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). 
 Ο πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα τμήματα 
1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15 και 16 θα παραμένει κλειστός από τις 17:00 έως τις 06:00 και 
τα τμήματα αυτά ως κοινόχρηστοι χώροι θα καταλαμβάνονται μόνο τις ανωτέρω ώρες.» 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Κωνσταντίνου, Δ.Καρατζιάς, Ι.Ιατρίδης, 

Μ.Χριστοδούλου,  Γ.Πόκκιας,  Ν.Γιαννάς, Α.Πάλλας και Γ.Σαρικάς, ήτοι οκτώ (8),  

απουσίαζαν 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 και των  άρθρων  93 και 79  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών ήτοι  τριάντα εννέα (39) τον αριθμό  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αριθ. 82/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η υπ΄αριθ.2/2019 απόφαση του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου για την παραχώρηση του 
αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου για πλάτος 1,60μ , δηλαδή διαστάσεων 
1,60μ Χ 3,40μ συνολικού εμβαδού 5,44 τ.μ.  και την τροποποίηση του 
άρθρου 37 του Κεφαλαίου 9 του Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων με 
θέμα «Τοπική Κοινότητα Γενναδίου» καθώς και του 8.1.1 σχεδιάγραμματος που 
τη συνοδεύει του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (αποφ. 755/2014 Δ.Σ.), ως 
ακολούθως : 

«Τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
Οι θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στην τοπική Κοινότητα Γενναδίου 
καθορίζονται σε δεκαέξι (16) συνολικού εμβαδού 303,94 τ.μ..  
 Πρόκειται για δώδεκα (12) κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται στον κεντρικό 
πλακοστρωμένο δρόμο που καταλήγει στην αστυνομία τμήμα (1): 30,00 τ.μ., τμήμα (2): 
12,00 τ.μ., τμήμα (3): 8,50 τ.μ., τμήμα (4): 10,00 τ.μ., τμήμα (5): 8,00 τ.μ., τμήμα (6): 
8,00 τ.μ., τμήμα (11): 11,50 τ.μ. , τμήμα (12): 29,00 τ.μ., τμήμα (13): 21,00 τ.μ., τμήμα 
(14): 16,50 τ.μ. τμήμα (15): 17,50 τ.μ. και τμήμα (16): 5,44 τ.μ., έναν (1) κοινόχρηστο 
χώρο στην κεντρική είσοδο του οικισμού τμήμα (7): 8,00 τ.μ. και τρεις (3) κοινόχρηστους 
χώρους στον δρόμο που οδηγεί στο Γυμνάσιο Γενναδίου και στα ΕΛΤΑ τμήμα (8): 45,00 
τ.μ., τμήμα (9): 63,00 τ.μ., και τμήμα (10): 10,50 τ.μ. που βρίσκεται όπως αυτοί 
εμφανίζονται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα (αριθ. σχεδ. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3). 
 Ο πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα τμήματα 
1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15 και 16 θα παραμένει κλειστός από τις 17:00 έως τις 06:00 και 
τα τμήματα αυτά ως κοινόχρηστοι χώροι θα καταλαμβάνονται μόνο τις ανωτέρω ώρες.» 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   
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