
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 219/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  15.00
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.  2/35667/27.07.2020  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 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- 42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
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Αντιδήμαρχος Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι  σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Μιχαήλ  Καφετζής  αποχώρησε  από  τη  Συνεδρίαση  στη
συζήτηση του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης αποχώρησαν μετά
την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ  Ε  Μ  Α  27ο:  Έγκριση  της  αρ.  63/06-07-2020  Απόφασης  της  Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής που αφορά στην:  Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης
του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Καλυθιών  με  θέμα:  «Γνωμοδότηση  για
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας  Αντωνίου  Μιχαήλ  -  τροποποίηση  κανονισμού  κοινοχρήστων
χώρων».

Ο Αντιδήμαρχος  και  Πρόεδρος  της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  κ.Κώστας  Ταρασλιάς
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 63/2020 Απόφαση της
Ε.Π.Ζ , η οποία έχει ως εξής:
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Ο Πρόεδρος  κ.  Κωνσταντίνος  Ταρασλιάς  έθεσε  υπόψη της  Επιτροπής  την υπ’  αριθ.
21/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών που έχει ως εξής:

Aρ. Απόφασης: 21/2020 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Καλυθιών, Αντωνάς Παναγιώτης  , είπε τα εξής :
  Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού μας απέστειλε το με αριθμό 878/1-6-2020
έγγραφο σύμφωνα με το οποίο  με  την 211/2017 αίτηση του ο Αντωνίου Μιχαήλ-
Στέφανος  υπέβαλλε  αίτημα  για  ενοικίαση  κοινοχρήστου  χώρου  στην  οδό  Ελεούσης
μπροστά από το κατάστημα «ΚΛΙΚ». Η αίτηση αφορά χώρο επιφάνειας 8,95 τ.μ. ενώ την
έχει εγκρίνει και το ΑΤ Αρχαγγέλου (έγγραφο με αρ. 1016/49/135-α/18-12-17). Με την
υπ’ αριθμόν απόφαση 15/2018  η Κοινότητα ήδη γνωμοδότησε θετικά και καλούμαστε
να επικαιροποιήσουμε την απόφαση αυτή σύμφωνα με τη νέα εισήγηση τις Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού αφού η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε με την εισαγωγή του
θέματος στην ΕΠΖ και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνω λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε
θετικά στην τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων και συγκεκριμένα του
άρθρου 22- «Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου της, τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1α του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)  :

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Επικαιροποιεί την υπ αριθμόν 15/2018 απόφαση της ΔΚ Καλυθιών και γνωμοδοτεί
θετικά  για  την  χωροθέτηση  ενοικιαζομένου  κοινόχρηστου  χώρου  στην  οδό  Αγ.
Ελεούσης επί της πρόσοψης του ακινήτου με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών με στοιχεία
ΑΓΒΔΕΖΗΑ εμβαδού 8,95 τ.μ.  και την  τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων
Χώρων  και  συγκεκριμένα  του  άρθρου  22-  «Δημοτική  Κοινότητα  Καλυθιών»  ως
ακολούθως  :  «Στη  Δ.Κ.  Καλυθιών  παραχωρείται  τμήμα  κοινοχρήστου  χώρου  για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 8,95 τμ έμπροσθεν του καταστήματος που
βρίσκεται επί της οδού Ελεούσης με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών, όπως απεικονίζεται με
στοιχεία γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο συνημμένο σχεδιάγραμμα ( αριθμ. Σχεδ. 5.1.)

Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος έθεσε υπ όψιν των μελών το υπ΄αρ. 878/1-06-2020
έγγραφο - εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε Κ.Υ.Ε.
της  Κοινότητας  Καλυθιών.  (Τροποποίηση  Κανονισμού  Κοινοχρήστων
Χώρων)

Σ Χ Ε Τ . : α. Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1016/49/135-α’/18-12-2017  (49/11-01-2018  ΔΠΣ)
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου. 

β. Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  49/2018  έγγραφό  της  Υπηρεσίας  μας  προς  Δ.Κ.
Καλυθιών. 
γ. Η υπ' αριθ. πρωτ. 211/2017 αίτηση του κ. Αντωνίου Μιχαήλ – Στεφάνου.

Με την παραπάνω (γ) σχετική, ο κ. Αντωνίου Μιχαήλ – Στέφανος έχει αιτηθεί την
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του
καταστήματος του που βρίσκεται εντός οικισμού Καλυθιών, σε επαφή με την κ.μ. 32
Οικοδομών Καλυθιών, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
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Προκειμένου να εξεταστεί  το αίτημα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και σε
συνέχεια  του  προγενέστερου  υπ’  αριθ.  πρωτ.  49/2018  (σχετ.  β)  εγγράφου  της
Υπηρεσίας μας για γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δ.Κ. Καλυθιών, σας αποστέλλουμε
την παρούσα εισήγηση προς λήψη νέας απόφασης από το Συμβούλιο σας για την
επικαιροποίηση του αιτήματος. 

Έπειτα από τα παραπάνω, και αφού η Υπηρεσία μας έλαβε υπόψη :

1. Τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Ρόδου που εγκρίθηκε με την υπ'
αριθ.  755/2014  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  όπως  ισχύει  σήμερα  και
ειδικότερα  το
 άρθρο 22 -  «Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών» σύμφωνα με το οποίο στη Δ.Κ.
Καλυθιών δεν έχουν καθοριστεί θέσεις ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου. 

2. Τα συνυποβληθέντα με τη σχετική αίτηση :

α. Το  τοπογραφικό  σχεδιάγραμμα  της  ιδιώτη  πολιτικού  μηχανικού  Τ.Ε.  Κατεβαίνη
Τσαμπίκας, επί  του  οποίου  απεικονίζεται  ο  αιτούμενος  προς  ενοικίαση
κοινόχρηστος χώρος, επί  της πρόσοψης του ακινήτου στην οδό Αγ. Ελεούσης,
επιφάνειας 8,95 τ.μ.

β. Την με αριθμό απόφασης 5375/10-11-2016 (αρ. αδείας 11/2016) άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας  καταστήματος, σύμφωνα  με  την  οποία  χορηγήθηκε  στην  εταιρεία
«ANCO TRADING OE» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια»
για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Ελεούσης στη Δ.Κ. Καλυθιών.

γ. Τις φωτογραφίες του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου.

3. Τις διατάξεις :

α. Της  υπ'  αριθ.  52907/28-12-2009  (ΦΕΚ  2621Β'/31-12-2009)  απόφασης
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».

β. Της Εγκυκλίου 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)».

γ. της παρ. 6 του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, που  αντικαταστάθηκε με το
αρθ. 3 του Ν.1080/1980, όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 4 του αρθ.
16  του  
Ν. 3254/2004.

4. Την επιτόπια αυτοψία μηχανικών της Υπηρεσίας μας στην οποία διαπιστώθηκε ότι
δεν υφίσταται διαμορφωμένο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του καταστήματος.

5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 211/10-07-2017 έγγραφό μας προς το Αστυνομικό Τμήμα
Αρχαγγέλου,  
με  το  οποίο  ζητήθηκε η γνωμοδότηση τους  στα  πλαίσια  των αρμοδιοτήτων τους
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  (παρ. 6  του αρθ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-
1958,  όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 16 του Ν. 3254/2004),  αν
υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων,   σε ό,τι  
αφορά  στη  χωροθέτηση  του  αιτούμενου  κοινόχρηστου  χώρου  για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

6. Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1016/49/135-α’/18-12-2017  (σχετ.  α)  έγγραφο  του
Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου στο οποίο αναφέρεται ότι: «Σε απάντηση
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ανωτέρω σχετικής σας γνωρίζουμε ότι,  από την υπηρεσία μας εγκρίνεται η
ενοικίαση του αιτούμενου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.»

7. Τα αρχεία της Υπηρεσίας μας.

δεν  έχουμε  αντίρρηση,  κατόπιν  της  παραπάνω  σύμφωνης  γνώμης  του  Α.Τ.
Αρχαγγέλου, για την παραχώρηση του αιτούμενου τμήματος κοινόχρηστου χώρου και
προτείνεται  η τροποποίηση  του  Κανονισμού  Κοινοχρήστων  Χώρων  (αποφ.
755/2014 Δ.Σ.)  και  συγκεκριμένα του  άρθρου  22 -  «Δημοτική  Κοινότητα
Καλυθιών» ως ακολούθως :

«Στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών παραχωρείται τμήμα κοινόχρηστου χώρου για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 8,95 τ.μ., έμπροσθεν του καταστήματος
που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ελεούσης με κ.μ. 32 Οικοδομών Καλυθιών, όπως
απεικονίζεται με στοιχεία γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο συνημμένο σχεδιάγραμμα. (αριθ.
σχεδ. 5.1)»

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε 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 σας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  μετά  τα  ανωτέρω,  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις   του
άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και λαμβάνοντας
υπ’ όψιν:

 Την υπ΄αρ. 21/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών
 Το  υπ΄αρ.  878/1-06-2020  έγγραφο  -  εισήγηση  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού

Σχεδιασμού
 Το  υπ'  αριθ.  πρωτ.  1016/49/135-α’/18-12-2017  έγγραφο  του  Αστυνομικού

Τμήματος Αρχαγγέλου
 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006,
 Τις διατάξεις των άρθρων 77, 84 του Ν.4555/2018,
 Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

      Εγκρίνει την υπ΄αρ. 21/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών
και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
1. Την χωροθέτηση ενοικιαζομένου κοινόχρηστου χώρου στην οδό Αγ.  Ελεούσης επί
της πρόσοψης του ακινήτου με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών με στοιχεία  ΑΓΒΔΕΖΗΑ
εμβαδού 8,95 τ.μ.  και 
2. Την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Αποφ. 755/2014 Δ.Σ.) και
συγκεκριμένα του άρθρου 22- «Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών» ως ακολούθως :
 «Στη  Δ.Κ.  Καλυθιών  παραχωρείται  τμήμα  κοινοχρήστου  χώρου  για  τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 8,95 τμ έμπροσθεν του καταστήματος που βρίσκεται επί
της οδού Ελεούσης με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών,  όπως απεικονίζεται  με  στοιχεία
γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο συνημμένο σχεδιάγραμμα ( αριθμ. Σχεδ. 5.1.)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.  Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει
σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθ. 63/06-07-2020 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) και των άρθρων 93  και 79
του Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος,  ήτοι  επί  σαράντα
(40)  παρόντων  μελών  και  τριών  (3)  απόντων  των  κ.κ.  Καλετού  Πότσου-
Επικεφαλής  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,  Κωνσταντίνουου  Τσουρούτη  και
Μιχαήλ Καφετζή ψήφισαν  «Υπέρ»  και οι σαράντα  (40 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την υπ’αριθ.63/06-07-2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για: 
1. Την χωροθέτηση ενοικιαζομένου κοινόχρηστου χώρου στην οδό Αγ.  Ελεούσης επί
της πρόσοψης του ακινήτου με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών με στοιχεία  ΑΓΒΔΕΖΗΑ
εμβαδού 8,95 τ.μ.  και 
2. Την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Αποφ. 755/2014 Δ.Σ.) και
συγκεκριμένα του άρθρου 22- «Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών» ως ακολούθως :
 «Στη  Δ.Κ.  Καλυθιών  παραχωρείται  τμήμα  κοινοχρήστου  χώρου  για  τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων επιφάνειας 8,95 τμ έμπροσθεν του καταστήματος που βρίσκεται επί
της οδού Ελεούσης με ΚΜ 32 Οικοδομών Καλυθιών,  όπως απεικονίζεται  με  στοιχεία
γωνιών (Α-Β-Γ-Δ-Α) στο συνημμένο σχεδιάγραμμα ( αριθμ. Σχεδ. 5.1.)
σύμφωνα και με την αρ. 21/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών. 

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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