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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  16/06/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 11/16-06-2020    Αριθ. Απόφασης:171/2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 16η Ιουνίου του  2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 18.30 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου 
Εσωτερικών και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 
12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) 
και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. 
οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη 
Β. Καμπουράκη. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/26477/12.06.2020 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του άρθρου 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 28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 31.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 34.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

 35.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  36.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

37.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 38.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-  
Αντιδήμαρχος    

39.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 42.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

ΑΔΑ: ΩΤ01Ω1Ρ-ΥΑΧ



2 

 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 44. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 45.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

46.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 47.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (δικ/νος) 2. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  επτά (47), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Σαρικάς, Ιωάννης Αφεντούλης , Γεώργιος 
Πόκκιας, Αγαπητός Πάλλας, Μιχαήλ Παλαιολόγου , Μιχαήλ Σταυρής και ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου, αποχώρησαν από τη 
Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που προηγήθηκε των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Δημήτριος Καρατζιάς, αποχώρησε μετά το 1ο θέμα της  
Η/Δ και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καλαθενός, αποχώρησε μετά το 4ο 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Θ Ε Μ Α 28o: Έγκριση της αρ. 29/2020  Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του 
Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά» 
 

 Ο Αντιδήμαρχος κ.Κώστας Ταρασλιάς  εισηγούμενος  το θέμα έθεσε υπόψη 
του Σώματος την αρ.29/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία 
έχει ως ακολούθως: 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της με αριθ. 3ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 03η/27-03-2020 
Αρ. αποφ.   029    /27-03-2020                                         ΑΔΑ: 6Σ7ΗΩ1Ρ-ΖΟΛ   
 

Θέμα 1ο 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά» 
 
Στη Ρόδο σήμερα 27-02-2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς 

διαδικασία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-09-2019 
περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ. ΑΔΑ: ΩΡ5ΥΩ1Ρ-ΖΛΓ 
σύμφωνα με τα άρθρα 74 του Ν. 3852/2020, 2 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣ αριθ. 90/2019), και την υπ’ αριθ. 4463/17-9-2019 απόφαση του  Δημάρχου 
«περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»),  σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 2/14517/20-03-2020 που δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα στους 
δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 
(ΦΕΚ 133Α΄)  το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020  αποφασίζει 
για την έκδοση της απόφασης που αναγράφεται στο θέμα.  

 
Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον 

τα 2/3 των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  δεδομένου ότι επί του συνόλου 
έντεκα (11) μελών συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10 ) μέλη  ήτοι 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) 

Ιωάννης Αφεντούλης Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 
4) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος- Μέλος 6) 
Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 8) Αθανάσιος 
Στάμος- Μέλος 9) Μιχαήλ Σεϊτης- Μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος  

                  
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος  

και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της 3ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί 
συνόλου (13) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω 
αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 2: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό 

Νικηφ. Μανδηλαρά» 
  
Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του οποίου 

η εισήγηση έχει ως εξής: 
Σ ΧΕ Τ .  : Η υπ' αριθ. πρωτ. 1133/14-06-2019 αίτηση της «Λώλης Ανδρέας και 

ΣΙΑ Ο.Ε.». 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου, ο οποίος 
εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό 
Νικηφ. Μανδηλαρά της πόλης της Ρόδου, παραχωρήθηκαν κοινόχρηστοι χώροι για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και για 
τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εμπορικά καταστήματα σύμφωνα με το συνημμένο 
σχεδιάγραμμα (αρ. σχεδίου 10.Α.6.1). Οι παραπάνω κοινόχρηστοι χώροι 
χωροθετήθηκαν σύμφωνα με τις υφιστάμενες χρήσεις κατά τον χρόνο σύνταξης του 
Κανονισμού. 

 Έκτοτε ο Κανονισμός στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά, έχει τροποποιηθεί 
αρκετές φορές λόγω συνεχών αλλαγών χρήσης στα καταστήματα (αριθμ. 179/2015, 
206/2017, 570/2017, 1026/2017, 1150/2017, 1178/2018 και 454/2019 αποφάσεις 
Δ.Σ. Δήμου Ρόδου).  Για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία μας, μετά από επιτόπια αυτοψία και 
αποτύπωση, προτείνει τη γενική πρόβλεψη ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων χώρων, με 
ευρύτερη χωροθέτησή τους σε όλη την οδό. Η πρόταση περιλαμβάνει ενοικιαζόμενους 
κοινόχρηστους χώρους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ενώ σε περίπτωση που το 
κατάστημα έχει εμπορική χρήση, δύναται να παραχωρείται τμήμα εντός των παραπάνω 
οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια: (μήκος 
πρόσοψης) x 0,70 μ. Σε κάθε περίπτωση έχει προβλεφθεί ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο 
πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης 
όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  

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 το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 αυτού με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ 
ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ – ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ» σύμφωνα με το οποίο ισχύει ότι: «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 : 

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

Κοινοχρήστων Χώρων» 
γ. την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 με θέμα 

«Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και το σχεδιάγραμμα με αριθ. 10.Α.6 που την συνοδεύει.  
4. Την επιτόπια αυτοψία και τα αρχεία της Υπηρεσίας. 
Προτείνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 

755/2014 απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. 
Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος 
με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 
10.Α.6. συνημμένο σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική 
χρήση, δύναται να  παραχωρείται τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, 
για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  
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 Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζουμε το παρόν έγγραφο προς: 
1. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου 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. Την Κοινότητα Ρόδου για τη γνωμοδότησή σας σύμφωνα με το άρθρο 83 
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του 
Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας 
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων και τη διαβίβαση της απόφασης 
στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού 

έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του 
Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά, σύμφωνα με εισήγηση της υπηρεσίας, 

για την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του 
άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. 
που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 
10.Α.6. συνημμένο σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική 
χρήση, δύναται να  παραχωρείται τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, 
για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  

Μειοψήφισαν οι Μαλλιάκα Ειρήνη, Μπελιγράδης Γεώργιος, Βασιλαράκης 
Τσαμπίκος, Τρέχας Κωνσταντίνος, Μελλίνη Δήμητρα 

 
 
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 λαμβάνοντας υπ΄όψιν: 

 
 Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου στην οποία 

περιλαμβάνεται αυτούσια η ΑΠ 333/18-2-2020  εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, η οποία τους στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email, 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία 
στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε 
συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο 
θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 
 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

ΑΔΑ: ΩΤ01Ω1Ρ-ΥΑΧ



6 

 

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς 
τους Δήμους της Χώρας. 

 Το Νόμο 3463/2006, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστήθηκε 

με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019,  

 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». 

 Το από 26-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. 
Κων/νου Γιαννακού στο οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της 
Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 17/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την 
παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» 
και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο υπ΄αριθ. 
10.Α.6. συνημμένο σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα έχει εμπορική 
χρήση, δύναται να  παραχωρείται τμήμα εντός των παραπάνω οριοθετημένων χώρων, 
για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια (μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.»  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Μιχαήλ 
Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ. 29/27.03.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) , των 

άρθρων 79 και  93 του Ν.3463/2006,  
 Με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των  μελών του Σώματος στο 

συγκεκριμμένο θέμα, ήτοι επί τριάντα οκτώ (38) παρόντων  ψήφισαν 
«Υπέρ» και οι  (38). 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υπ’αριθ. 29/27.03.2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

για την  τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων (υπ' αριθ. 755/2014 
απόφαση Δ.Σ.) και συγκεκριμένα την παράγραφο Α.6. «Νικηφ. Μανδηλαρά» του 
άρθρου 53 «Δημοτική Κοινότητα Ρόδου» και του σχεδιαγράμματος με αριθ. 10.Α.6. 
που τη συνοδεύει, ως ακολούθως: 

«Α.6. Νικηφ. Μανδηλαρά 
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Παραχωρούνται κοινόχρηστοι χώροι σε καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, όπως περιγράφονται στο 
υπ΄αριθ. 10.Α.6. συνημμένο σχεδιάγραμμα. Σε περίπτωση που το κατάστημα 
έχει εμπορική χρήση, δύναται να  παραχωρείται τμήμα εντός των παραπάνω 
οριοθετημένων χώρων, για έκθεση εμπορευμάτων, με μέγιστη επιφάνεια 
(μήκος πρόσοψης) x 0,70 μ.», σύμφωνα και με την αρ.17/2020 Απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου.  

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

  ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ 
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