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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  18/05/2020  Τακτικής δια περιφοράς  Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/18-05-2020    Αριθ. Απόφασης: 131/2020 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 18η Μαΐου του  2020  ημέρα  Δευτέρα με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικού Συμβούλιο Ρόδου με την 
έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/20351/14.05.2020 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), 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 75/30-03-2020), της Εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-2020), καθώς και τους Ν.4682 
(ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 86/25-4-2020) που αφορούν στην 
κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. αντίστοιχα.    
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
01.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

02.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
03.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
04.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
05.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

06.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

07.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

08.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
09. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ  ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 43.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 44. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης 
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«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»  
17.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 45. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ. 
18.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 46.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 47.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
48.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 49.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   
 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 
  

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει τουλάχιστον το ½ των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου επί σαράντα 
εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς 
διαδικασία, ανταποκρίθηκαν και οι σαράντα  εννέα (49). 
 
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των θεμάτων 
εκτός Ημερήσιας Διάταξης, οι επικεφαλής των παρατάξεων «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»       
κ.κ. Φώτης Χατζηδιάκος, Δημήτρης Κρητικός και Καλετός Πότσος 
αντίστοιχα, καθώς και τα μέλη αυτών, με το υπ΄αριθ.πρωτ. 2/20674/18-
05-2020 έγγραφό τους δηλώνουν  την παρουσία τους στη Συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και αποχωρούν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης  
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και των έκτακτων θεμάτων. 
 
Συνεπώς η Συνεδρίαση άρχεται παρουσία  είκοσι οκτώ  (28) Δημοτικών 
Συμβούλων. 
 

Θ Ε Μ Α 9o : Έγκριση της αρ. 34/27-03-2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά 
«Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Σορωνής με θέμα:« «Λήψη απόφασης χωροθέτησης Λούνα 
Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στο Άλσος 
Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-
2020».    
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Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ηλεκτρονικά – με 
email για όλα τα θέματα της Τακτικής  διά περιφοράς Συνεδρίασης, επί συνόλου  
(13) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση της 
υπ΄αριθ. 34/27.03.2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η 
οποία έχει ως εξής: 

«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: 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2020 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 
Θέμα 3ο: «Λήψη απόφασης Χωροθέτησης Λούνα Πάρκ της εταιρείας 
Σ.Σπαροπούλου-Δ.Σπαρόπουλος Ο.Ε., στο Άλσος του Αγίου Σουλά κατά τη 
διάρκεια πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020»   
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε: 
Με την αριθμ. πρωτ.10/6850/10-2-20209 αίτηση της «Σ. Σπαρόπουλος – Δ. 
Σπαροπούλου Ο.Ε.»,(που επισυνάπτεται στην παρούσα μας), η οποία ζητά την 
χωροθέτηση του χώρου που κάθε χρόνο εγκαθίσταται το Λούνα Παρκ, ιδιοκτησίας 
της, στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της 
πανηγύρεως, δηλαδή από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020, εισηγούμαι 
να χωροθετήσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, για την εγκατάσταση του Λούνα 
Παρκ, όπως αυτός περιγράφεται στο σκαρίφημα.  Επιπλέον ο συγκεκριμένος 
χώρος, δεν εφάπτεται ούτε με επαρχιακό, ούτε με κοινοτικό δρόμο, θεωρείται δε 
κατάλληλος για τη λειτουργία Λούνα Παρκ. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά περί της 
νομιμότητας της επιχείρησης, πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου που θα χορηγήσουν την οριστική άδεια.  
Το συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει, ομόφωνα 

Χωροθετεί το τμήμα όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό που 
επισυνάπτεται στην παρούσα, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. 
Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου 
Σουλά κατά τις ημέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 
2020, με την προϋπόθεση να δοθεί άδεια αφού πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές.  
  
                                               Η απόφαση έλαβε αριθμό 10/2020 
 
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 υπ’ αριθ. 50834/12-5-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (Γ.Γ. Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή), και  λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

• Την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής, 
η οποία στάλθηκε στα μέλη 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, 
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• 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), 
• 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,  
• 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. 10/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Σορωνής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη χωροθέτηση του τμήματος 
που εμφαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό που επισυνάπτεταιι στην παρούσα, 
για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. 
Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις ημέρες 
της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020.  
Η παρούσα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα 
χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δνσης Εμπορίου του Δήμου, εφ’ όσον 
πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και 
χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ.     

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την αρ.34/27-03-2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
• Την κατάσταση ψηφοφορίας για τα θέματα , η οποία απεστάλη ηλεκτρονικά 

και με τηλεφωνικά μηνύματα  και επεστράφη συμπληρωμένη. 
• 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) , του άρθρου 93 
και 79 του Ν.3463/2006 και  του  άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), του άρθρου 43 παρ.1 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (αρ. φύλλου 75/30-03-2020) και 
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.πρωτ.18318/13-3-
2020), καθώς και τους Ν.4682 (ΦΕΚ Α΄76/03-04-2020) και Ν.4684 (ΦΕΚ 
86/25-4-2020) που αφορούν στην κύρωση των ανωτέρω Π.Ν.Π. 
αντίστοιχα.    

• Με  απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των  μελών του Σώματος, 
ήτοι:  
Παρόντες: είκοσι οκτώ  (28) 
« Υπέρ» ψήφισαν και οι είκοσι οκτώ (28) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της υπ’αριθ. 34/27.03.2020 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, περί  χωροθέτησης του τμήματος που εμφαίνεται στο συνημμένο 
τοπογραφικό που επισυνάπτεταιι στην παρούσα, για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ 
της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στην τοποθεσία του 
Άλσους του Αγίου Σουλά κατά τις ημέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2020 
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έως και 31 Ιουλίου 2020, σύμφωνα και με την αρ.  αριθ. 10/2020 Απόφαση του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής. 

Η παρούσα  Απόφαση , σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, 
η οποία θα χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου του Δήμου, 
εφ’ όσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του Λούνα Παρκ.     
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

          ΜΙΧΑΗΛ Β.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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