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

Της από  23/09/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 17/23-09-2020    Αριθ. Απόφασης: 245/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 23η Σεπτεμβρίου του  2020  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 18.00
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),καθώς και την ΚΥΑ
429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει ότι «Με την τηλεδιάσκεψη
δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου,
αλλά  και  σε  πρόσωπα  που  συμμετέχουν  ή  καλούνται  από  συλλογικά  όργανα,  να
λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία
στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου», παρουσία
του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/46221/17.09.2020  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 29.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 34.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 38.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

12.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

40.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

13.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41.ΠΟΚΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

14.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
15.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 43.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
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Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»

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

18.ΣΕΪΤΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ-  Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη

45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

19.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 46.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
20.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 47.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

21.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 48.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

22.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  23.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
24.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ
26.ΤΣΙΚΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Συμμετείχε  με
τηλεδιάσκεψη
27.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
28.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου,   η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  Κοινότητας  Ρόδου  κα  Μ.Ζιώγου  και  ο
Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Λίνδου κ. Χ.Λάμπης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων  παρίστανται  οι  σαράντα   οκτώ  (48),  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ.Κ.Πότσος  και  οι  Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Κ.Τσουρούτης, και Π.Προυσάλογλου αποχώρησαν μετά τη συζήτηση και
λήψη απόφασης των εκτός Η/Δ θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν προ της Ημερήσιας
Διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Α.Πάλλας  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για
το 2ο εκτός Η/Δ θέμα, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Δ.Καραντζιάς, Σ. Καλαθενός ,
Ι.Γιαννάς, Ι.Αφεντούλης  και Μ.Καφετζής αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης για το
2ο θέμα  της  Ημερήσιας  Διάταξης.  Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Γ.Πόκκιας  ο  οποίος
συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτός Η/Δ θεμάτων.

Θ Ε Μ Α 2ο: Έγριση της  αρ. 531/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά την έκπτωση τελών κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής  Πόλης,  Λίνδου,  Νέας
Αγοράς και πλατείας Νεωρίου Δήμου Ρόδου, όλως εξαιρετικώς»

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ.  Τηλέμαχος  Καμπούρης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε
υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ. 531/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η
οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την εντολή του Δημάρχου Ρόδου  Αντώνη Β.  Καμπουράκη,  για  άμεση λήψη
οικονομικών μέτρων υποστήριξης  λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19.

2

ΑΔΑ: Ω75ΓΩ1Ρ-ΤΚ1



2. Την  εντολή  του  Αντιδημάρχου  Οικονομικών,  Προσόδων  και  Ενεργειακών
Επενδύσεων  Τηλέμαχου  Καμπούρη προς  το  Γραφείο  Νομικής  Υποστήριξης,
σύνταξης εισήγησης για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.     

3. Την εντολή του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας
Δόμησης  Δρα.  Στέφανου  Ι.  Δράκου,  για  τη  «Λήψη  οικονομικών  μέτρων
υποστήριξης  λόγω  της  κρίσης  του  κορωνοϊου  COVID-19,  αναφορικά  με  την
εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής πόλης, Λίνδου, Νέας Αγοράς και
πλατείας Νεωρίου Δήμου Ρόδου», σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση.

4. Την υπ’ αριθμ. 172/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου
που αφορά στη «Λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του
κορωνοϊου  COVID-19  (απαλλαγής  από  τέλη  καθαριότητας/φωτισμού  και
κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων,  αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και
ακαθαρίστων  εσόδων  επιχειρήσεων,  παράτασης  και  αναστολής  οφειλών
εκμισθωτών  και  εργαζόμενων  επιχειρήσεων  σε  απαγόρευση  λειτουργίας,
απαλλαγής  τροφείων  παιδικών  σταθμών,  αναστολής  μισθωμάτων  επαγγ.
μισθώσεων και κυλικείων).

5. Την με αριθ. 82/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΜΙΩ1Ρ-0Α2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου  για  την  έγκριση  της  υπ΄  αριθ.  172/2020  απόφασης  της  Οικονομικής
Επιτροπής  Δήμου  Ρόδου,  που  αφορά  στη  «Λήψη  οικονομικών  μέτρων
υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19». 

6. Το Ν.3463/06  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το
Άρθρο  76  «Άσκηση  αρμοδιοτήτων»,  που  αναφέρει:  «1.  Οι  δημοτικές  και
κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν θέματα της  αρμοδιότητάς  τους  (…) δ)  Καθορίζουν
τους όρους και τις προϋποθέσεις: ... δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων,
των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

7. Το  Ν.4688/2020  «Ειδικές  μορφές  τουρισμού,  διατάξεις  για  την  τουριστική
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 65: «Ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  σε  κοινοχρήστους  χώρους  από  καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)».

8. Το Ν.1080/1980  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της
περί  των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  Νομοθεσίας  και
άλλων  τινών  συναφών  διατάξεων»  και  ειδικότερα  το  άρθρο  3  παρ.  γ:    «Επί  
πάσης άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου
συμβουλίου».

9. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 που αφορά στις αρμοδιότητες της Οικονομικής
Επιτροπής των Δήμων.

10. Την  υπ’  αριθμό  απόφαση  859/29-12-2014  (ΑΔΑ:  ΩΤ3ΡΩ1Ρ-8Τ3)  του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

11. Την με αρ. 4452/17.09.2019 (ΑΔΑ: 7MX2Ω1Ρ-4ΛΟ) απόφαση Δημάρχου
περί  ορισμού  Αντιδημάρχου  Οικονομικών  –  Προσόδων  και  Ενεργειακών
Επενδύσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

12. Την με αρ.  4455/17.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΟΥΕΩ1Ρ-02Ο) απόφαση Δημάρχου
περί ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου, καθώς και

13. Τους  Νόμους,  Διατάγματα,  Υπουργικές  Αποφάσεις  και  τον  Οργανισμό
Εσωτερικής  Υπηρεσίας  βάσει  των  οποίων  καθορίζονται  οι  αρμοδιότητες  της
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων της οποίας προΐσταται πολιτικά ο
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης.
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Η  δημοτική  αρχή  του  Αντώνη  Β.  Καμπουράκη,  ο  αντιδήμαρχος  Οικονομικών  -
Προσόδων και Ενεργειακών Επενδύσεων  Τηλέμαχος Καμπούρης και ο αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος ως πολιτικός
προϊστάμενος της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων,
λαμβάνοντας  υπόψη  την  άμεση  και  αδήριτη  ανάγκη  λήψης  έκτακτων  οικονομικών
μέτρων στήριξης των πολιτών,  καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών, αλλά και
οικονομικών  επιπτώσεων  που  αντιμετωπίζει  ο  Δήμος  Ρόδου  και  στον  τομέα  του
τουρισμού από την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19, 

Εισηγούνται όλως κατ’ εξαίρεση και λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν
διαμορφωθεί, σύμφωνα με το Ν.1080/1980  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
διατάξεών  τινών  της  περί  των  προσόδων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως
Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. γ:
«Επί πάσης άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου
συμβουλίου», όπως είναι η παρούσα που αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Μεσαιωνικής
πόλης, στη Νέα Αγορά, στην πλατεία Νεωρίου και της Λίνδου να τύχουν έκπτωσης από
την καταβολή του τέλους κοινοχρήστου χώρου αποκλειστικά για το έτος 2020 και με
ταυτόχρονη  ρύθμιση  από  την  υπηρεσία  αυτοδικαίως,  των  ποσών  που  αφορούν  στη
συγκεκριμένη  ρύθμιση  και  έχουν  ήδη  καταβληθεί  και  το  συμψηφισμό  αυτών  με
μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου
37  της  από  20-03-2020  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ  68Α)  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα
καταστήματα/επιχειρήσεις διαπιστωμένα            ΔΕΝ   θα  προχωρήσουν  εφεξής  σε  
υπέρβαση/παραβίαση του χορηγηθέντος σε αυτούς κοινόχρηστο χώρο, τηρώντας τα όσα
προβλέπει η σχετική απόφαση του Δήμου Ρόδου.

Ειδικότερα εισηγούνται: 

Tον  υπολογισμό  έκπτωσης  ύψους  50%  στο  ετήσιο  τέλος  παραχωρημένου
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 σε ότι αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα
Αγορά, στην πλατεία Νεωρίου και στη Λίνδο.

Το μέτρο/ρύθμιση αφορά:

α) Τα καταστήματα/επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν λειτουργήσει μέχρι την 31η Μαΐου
2020,

β) Τα καταστήματα/επιχειρήσεις που και με την έναρξη της λειτουργίας τους, θα
έχουν στη διάθεσή τους λιγότερο ή και ίσο με πέντε (5) μήνες τουριστικής περιόδου, 

γ) Οι παραχωρηθέντες κοινόχρηστοι χώροι σε αυτούς για το έτος 2020, δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από τους ενοικιαστές από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η

Μαΐου 2020 και

δ)  Με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  καταστήματα/επιχειρήσεις  διαπιστωμένα    ΔΕΝ   θα  
προχωρήσουν  εφεξής  σε  υπέρβαση/παραβίαση  του  χορηγηθέντος  σε  αυτούς
κοινόχρηστο χώρο, τηρώντας τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. 

Εάν μέχρι  την 31  η   Οκτωβρίου 2020, διαπιστωθούν από τα αρμόδια κλιμάκια του  
Δήμου Ρόδου, παραβάσεις του κοινοχρήστου χώρου ή των όσων προβλέπουν οι κατά
περίπτωση  Κανονιστικές  Διατάξεις  (πχ.  Κανονισμός  Μεσαιωνικής  πόλης),    τότε  η  
οφειλή/υποχρέωση  τελών  θα  βαρύνει  τον  ενδιαφερόμενο  στο  σύνολό  της,
όπως ίσχυε από την 1  η   Ιανουαρίου έως και την 31  η   Δεκεμβρίου 2020.     

Κατά  συνέπεια,  εισηγούμαστε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Ρόδου,  να
αποφασίσει:

Όλως  κατ’  εξαίρεση  και  λόγω  των  συνθηκών  που  έχουν  διαμορφωθεί,
σύμφωνα  με  το  Ν.1080/1980   «Περί  τροποποιήσεως  και  συμπληρώσεως  διατάξεών
τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και
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άλλων τινών συναφών διατάξεων» και  ειδικότερα το άρθρο 3 παρ.  γ:  «Επί πάσης
άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου»,
όπως είναι η παρούσα που αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-
19,  τον  υπολογισμό  έκπτωσης  ύψους  50%  στο  ετήσιο  τέλος  παραχωρημένου
κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 σε ότι αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα
Αγορά,  στην πλατεία  Νεωρίου  και  στη Λίνδο,  σύμφωνα με τα Σχέδια Κοινοχρήστων
Χώρων  Δήμου  Ρόδου  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  τα
καταστήματα/επιχειρήσεις  διαπιστωμένα    ΔΕΝ   θα  προχωρήσουν  εφεξής  σε  
υπέρβαση/παραβίαση  του  χορηγηθέντος  σε  αυτούς  κοινόχρηστο  χώρο  ή  των  όσων
προβλέπουν οι  κατά περίπτωση Κανονιστικές  Διατάξεις  (πχ.  Κανονισμός Μεσαιωνικής
πόλης). 

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την με αρ. πρωτ.: 2/35639/27-07-2020 εισήγηση  της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής
Πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου,

 Την  κατάσταση  ψηφοφορίας  με  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  η  οποία
στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και
επιστράφηκε συμπληρωμένη.

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

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού 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.

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020 και 40 με αρ.
πρωτ.: 20930/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

 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  με  αρ.  522/2020  (ΑΔΑ:Ω0ΕΙΩ1Ρ-Υ7Ε)  απόφαση  για  τον  κατεπείγοντα

χαρακτήρα  της  δια  περιφοράς  έκτακτης  28ης συνεδρίασης  της  οικονομικής
επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκπτωση ύψους 50% στο ετήσιο τέλος παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου για το έτος 2020 σε ότι  αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα Αγορά, στην
πλατεία  Νεωρίου  και  στη  Λίνδο.  Το  μέτρο/ρύθμιση  αφορά:  α) Τα
καταστήματα/επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν λειτουργήσει μέχρι την 31η Μαΐου 2020, β) Τα
καταστήματα/επιχειρήσεις που και με την έναρξη της λειτουργίας τους, θα έχουν στη
διάθεσή  τους  λιγότερο  ή  και  ίσο  με  πέντε  (5)  μήνες  τουριστικής  περιόδου,  γ) Οι
παραχωρηθέντες  κοινόχρηστοι  χώροι  σε  αυτούς  για  το  έτος  2020,  δεν  έχουν
χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από τους ενοικιαστές από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η

Μαΐου 2020 και  δ) Με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα/επιχειρήσεις διαπιστωμένα
ΔΕΝ θα προχωρήσουν εφεξής σε υπέρβαση/παραβίαση του χορηγηθέντος σε αυτούς
κοινόχρηστο χώρο, τηρώντας τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. 

Εάν μέχρι  την 31η Οκτωβρίου 2020,  διαπιστωθούν από τα αρμόδια κλιμάκια του
Δήμου Ρόδου, παραβάσεις του κοινοχρήστου χώρου ή των όσων προβλέπουν οι κατά
περίπτωση  Κανονιστικές  Διατάξεις  (πχ.  Κανονισμός  Μεσαιωνικής  πόλης),  τότε  η
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οφειλή/υποχρέωση  τελών  θα  βαρύνει  τον  ενδιαφερόμενο  στο  σύνολό  της,
όπως ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Όλως κατ’ εξαίρεση και λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα
με το Ν.1080/1980  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της περί
των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών
συναφών  διατάξεων»  και  ειδικότερα  το  άρθρο  3  παρ.  γ:  «Επί  πάσης  άλλης
περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου», όπως
είναι η παρούσα που αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19,
τον υπολογισμό έκπτωσης ύψους 50% στο ετήσιο τέλος παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου για το έτος 2020 σε ότι  αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα Αγορά, στην
πλατεία Νεωρίου και στη Λίνδο, σύμφωνα με τα Σχέδια Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου
Ρόδου  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  τα  καταστήματα/επιχειρήσεις
διαπιστωμένα   ΔΕΝ   θα προχωρήσουν εφεξής σε υπέρβαση/παραβίαση του χορηγηθέντος  
σε αυτούς κοινόχρηστο χώρο ή των όσων προβλέπουν οι κατά περίπτωση Κανονιστικές
Διατάξεις (πχ. Κανονισμός Μεσαιωνικής πόλης).

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την υπ΄αριθ. 531/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 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  του
Ν.3463/2006, του Ν.1080/1980, και του Ν.4688/2020, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος στο συγκεκριμένο
θέμα ήτοι:  επί σαράντα τριών  (43)  παρόντων μελών και πέντε   (5) απόντων
των  Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ.  Κ.Τσουρούτη,  Π.Προυσάλογλου,  Α.Πάλλα  ,
Γ.Πόκκια  και του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσου,
Ψήφισαν:
«Υπέρ» Είκοσι οκτώ (28)
«Κατά» Τρεις  (3) Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΑΞΙΩΝ»
κ.Δ.Κρητικός,  ο  Γραμματέας του Δ.Σ κ.Δ.Ιωσήφ και η Δημοτική Σύμβουλος  κα
Α.Μπιλλιά.
«Παρών» Δώδεκα (12) Ο  επικεφαλής  της  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ  ΔΥΝΑΜΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ»  κ.Φ.Χατζηδιάκος  και  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.Σ.Διακοσταματίου-
Αντιπρόεδρος  Δ.Σ,  Ι.Αφεντούλης  Ι.Γιαννάς,  Δ.Ζανεττούλλης,  Εμ.Καζούλλης,
Σ.Καλαθενός,  Δ.Καραντζιάς,  Μ.Καφετζής,  Ι.Κορωναίος,  Μ.Παλαιολόγου,  και
Μ.Σταυρής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση  της αρ. 531/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που
αφορά  στην έκπτωση  ύψους  50%  στο  ετήσιο  τέλος  παραχωρημένου  κοινόχρηστου
χώρου για το έτος 2020 σε ότι  αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα Αγορά, στην
πλατεία  Νεωρίου  και  στη  Λίνδο.  Το  μέτρο/ρύθμιση  αφορά:  α)  Τα
καταστήματα/επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν λειτουργήσει μέχρι την 31η Μαΐου 2020, β) Τα
καταστήματα/επιχειρήσεις που και με την έναρξη της λειτουργίας τους, θα έχουν στη
διάθεσή  τους  λιγότερο  ή  και  ίσο  με  πέντε  (5)  μήνες  τουριστικής  περιόδου,  γ)  Οι
παραχωρηθέντες  κοινόχρηστοι  χώροι  σε  αυτούς  για  το  έτος  2020,  δεν  έχουν
χρησιμοποιηθεί/αξιοποιηθεί από τους ενοικιαστές από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η

Μαΐου 2020 και δ) Με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα/επιχειρήσεις διαπιστωμένα
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ΔΕΝ θα προχωρήσουν εφεξής σε υπέρβαση/παραβίαση του χορηγηθέντος σε  αυτούς
κοινόχρηστο χώρο, τηρώντας τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. 

Εάν μέχρι  την 31η Οκτωβρίου 2020,  διαπιστωθούν από τα αρμόδια κλιμάκια του
Δήμου Ρόδου, παραβάσεις του κοινοχρήστου χώρου ή των όσων προβλέπουν οι κατά
περίπτωση  Κανονιστικές  Διατάξεις  (πχ.  Κανονισμός  Μεσαιωνικής  πόλης),  τότε  η
οφειλή/υποχρέωση  τελών  θα  βαρύνει  τον  ενδιαφερόμενο  στο  σύνολό  της,
όπως ίσχυε από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Όλως κατ’ εξαίρεση και λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, σύμφωνα
με το Ν.1080/1980  «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της περί
των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών
συναφών  διατάξεων»  και  ειδικότερα  το  άρθρο  3  παρ.  γ:  «Επί  πάσης  άλλης
περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι’ αποφάσεως του οικείου συμβουλίου», όπως
είναι η παρούσα που αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19,
τον υπολογισμό έκπτωσης ύψους 50% στο ετήσιο τέλος παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου για το έτος 2020 σε ότι  αφορά στη Μεσαιωνική πόλη, στη Νέα Αγορά, στην
πλατεία Νεωρίου και στη Λίνδο, σύμφωνα με τα Σχέδια Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου
Ρόδου  και  με  την  απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  τα  καταστήματα/επιχειρήσεις
διαπιστωμένα   ΔΕΝ   θα προχωρήσουν εφεξής σε υπέρβαση/παραβίαση του χορηγηθέντος  
σε αυτούς κοινόχρηστο χώρο ή των όσων προβλέπουν οι κατά περίπτωση Κανονιστικές
Διατάξεις (πχ. Κανονισμός Μεσαιωνικής πόλης).

   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ
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