
  
  

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/11/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 25/28-11-2017    Αριθ. Απόφασης: 1054/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, 
συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, 
παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την 
αριθ. πρωτ. 2/97951/24.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  
των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

   

27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

28.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.  ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 38.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 



  
  

Αντιδήμαρχος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

24. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

7.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( δικ/νος) 

3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
 

 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος 
Κορναρόπουλος.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 

(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 
 

 
Θ Ε Μ Α 31ο: Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, αρ. πρωτ. 2/97299/2017 
 
 
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος 
την υπ’ αριθ. 2/97299/22-11-2017 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

    Με την υπ. αρ. 82/27-2-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
επαναπροσδιορίστηκε η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και μεταξύ άλλων οι 
διαδικασίες χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και 
Φορτοεκφόρτωσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν.3852/2010 προβλέπεται η δυνατότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της 
αρμοδιότητας του. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε με την υπ. αρ 
534/26-9-20014 απόφαση του στη «σύσταση Επιτροπής χορήγηση αδειών 
αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και Φορτοεκφόρτωση». 



  
  

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών εκπονεί μελέτη για την επικαιροποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της διαχείρισης χώρων στάθμευσης. Κατά την 
εκπόνηση έχει αναδειχθεί η ανάγκη της τροποποίηση του σκοπού της παραπάνω 
επιτροπής η οποία θα πρέπει να περιοριστεί στις άδειες αποκλειστικής στάθμευσης σε 
ΑΜΕΑ, οπότε κρίνεται σκόπιμη και η αλλαγή της σύνθεσης της κι εν γένει λειτουργία 
της. 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

Τη συγκρότηση «Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ» 
που θα εξετάζει τις κατά περίπτωση αιτήσεις και θα εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις προς παραχώρηση θέσεις αποκλειστικής 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί γι’ αυτό, που 
αποτελείται από:  

1) Τον Αντιδήμαρχο «Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών» κ. Σάββα 
Διακοσταματίου του Μιχαήλ 

2) Τον/τη Δημοτικό/η Σύμβουλο εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. …….… ………. 

3) Τον/Την κατά περίπτωση πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής ή Τοπικής 
Κοινότητας ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας. 

4) Τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου. 

5) Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, κ. Αλέξανδρο 
Μπεκιάρη του Γεωργίου με αναπληρώτρια του, την προϊστάμενη του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της ίδιας Δ/νσης, κα. Μαρία 
Πατατούκου του Σώζων. 

 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπή ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ Σάββας Διακοσταματίου.  

Γραμματέας της επιτροπής, με ευθύνη της παραλαβής των αιτήσεων και της 
προετοιμασίας των θεμάτων της παραπάνω επιτροπής, ορίζεται η υπάλληλος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου κα. Ευαγγελία Παρπέρη του  
Βασιλείου.  

Ενστάσεις κατά των αρνητικών κρίσεων της επιτροπής, θα κρίνονται από την Επιτροπή 
ποιότητας Ζωής, μετά από εισήγηση της επιτροπής. 

 
    

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι  

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Π.Τοκούζης,  Α. Παπουράς και 

Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
 

 
 
 



  
  

 
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, η οποία  θα εξετάζει τις κατά περίπτωση αιτήσεις, θα 
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
τις προς παραχώρηση θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, που πληρούν 
τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί γι’ αυτό, που αποτελείται από:  

1. Τον Αντιδήμαρχο «Οικονομικών, Προσόδων και Προμηθειών» κ. Σάββα 
Διακοσταματίου του Μιχαήλ 

2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο  εκπρόσωπο των παρατάξεων της μειοψηφίας,      
κ. Ιωάννη Γιαννακάκη 

3. Τον/Την κατά περίπτωση πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής ή 
Τοπικής Κοινότητας ή εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας. 

4. Τον πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας 
Ρόδου. 

5. Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,                  
κ. Αλέξανδρο Μπεκιάρη του Γεωργίου με αναπληρώτρια του, την 
προϊστάμενη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της ίδιας Δ/νσης, κα. Μαρία Πατατούκου του Σώζων. 

Πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπή ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ Σάββας 
Διακοσταματίου.  

Γραμματέας της επιτροπής, με ευθύνη της παραλαβής των αιτήσεων και της 
προετοιμασίας των θεμάτων της παραπάνω επιτροπής, ορίζεται η υπάλληλος της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου κα. Ευαγγελία 
Παρπέρη του  Βασιλείου.  

Ενστάσεις κατά των αρνητικών κρίσεων της Επιτροπής, θα κρίνονται από την 
Επιτροπή ποιότητας Ζωής, μετά από εισήγηση της επιτροπής. 

 

Β) Εγκρίνει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών αποκλειστικής 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα ακόλουθα παραρτήματα Ι και ΙΙ. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  Α.Μ.Ε.Α 

 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρ. 16 Ν.1798/1988, 
ΦΕΚ166/Α/1988 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρθ .23 του Ν.1882/90 
και την υπ' αρ. Δ18Α 5038263/23-10-2013 Κ.Υ.Α., ΦΕΚ 2710/Β/2013: 
 
Ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με κατοικία την Ελλάδα που έχουν : 

1. Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό 
αυτών. 



  
  

2. Σοβαρή κινητική αναπηρία α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό 
αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% ή β) του ενός ή και των δύο άκρων 
με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με 
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% 
τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο. 

3. Τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 90% (κατά 
παρέκκλιση του Νόμου)  

4. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή πάσχοντες από 
αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις 

5. Πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία 

6. Μεσογειακή αναιμία ή πάσχοντες από αιμορροφιλία  
7. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού. 
8. Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να του 
παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ είναι: 
 

1) Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ (ΚΕντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) με το ποσοστό  
αναπηρίας. 

2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης «Α.Μ.Α» εν ισχύ.  
3) Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου 

συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής 
δήλωσης ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού  Κ.Ω) 

4) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α 
βαθμού και  σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία). 

5) Φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού  
6) Συμπληρωμένη Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση  – Έντυπο Ι του παραρτήματος ΙΙ 

• Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα, πρόσφατη 
εξουσιοδότηση του ΑμεΑ προς τον αιτούντα.  

• Σε περίπτωση που το ΑμεΑ είναι ανήλικο θα προσκομίζεται μόνο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης.  

• Σε περίπτωση που η μετακίνηση του ΑΜΕΑ γίνεται με αυτοκίνητο συγγενικού 
προσώπου θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση από το οδηγό του 
οχήματος που να δηλώνει ότι μεταφέρει τον δικαιούχο. 
 

Σημείωση: H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τη θέση 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ  αφορά και ισχύει αποκλειστικά για το φυσικό πρόσωπο ΑΜΕΑ για 
το οποίο λήφθηκε η Απόφαση ΔΣ του Δήμου Ρόδου  και αίρεται αυτοδίκαια στην 
περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου ή/και χρήσης της θέσης 
στάθμευσης από πρόσωπο διαφορετικό αυτού για το οποίο χορηγήθηκε βάση της ως 
άνω Απόφασης του Δ.Σ. 
Γ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 
1Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 
Για την ανανέωση της άδειας, θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει  σχετική αίτηση – 
Υπεύθυνη δήλωση  – Έντυπο ΙΙ του παραρτήματος ΙΙ εντός δύο μηνών πριν τη λήξη 
της, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά  



  
  

α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του ΑμεΑ που είναι κάτοχος του 
ΔΕΛΤΙΟΥ   ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.” και των οδηγών του οχήματος όπως αυτοί 
αναγράφονται στο ΔΕΛΤΙΟ. 

β) Πρόσφατη εξουσιοδότηση του ΑμεΑ (ή του δικαστικού συμπαραστάτη) προς τον 
αιτούντα, εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που το ΑμεΑ 
εκπροσωπείται από δικαστικό συμπαραστάτη, θα προσκομίζεται και η δικαστική 
απόφαση διορισμού του. Στην περίπτωση που το ΑμεΑ είναι ανήλικο θα προσκομίζεται 
μόνο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 γ) φωτοαντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ “Α.Μ.Α.” εν ισχύ. 
δ) φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α 

βαθμού και  σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία). 
ε) φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού  
 
2Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Σε όσους έχει παραχωρηθεί  θέση  πριν την έγκριση της παρούσας,  η υπηρεσία δεν θα 
προβεί στην κατάργησή της έως  την ημερομηνία λήξης αυτής.  Για την  ανανέωση της  
θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληροί τις προϋποθέσεις  της Παραγράφου Α και να  
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Παράγραφο Β. 
Για τις θέσεις ΑΜΕΑ που έχουν παραχωρηθεί πριν το 2015 η Δ/νση Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών θα  προβεί άμεσα στη διαγραφή αυτών, χωρίς έγγραφη ή άλλη 
ενημέρωση . 
 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΊΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ  ΑΜΕΑ 
1. Συγκέντρωση αιτήσεων στην γραμματεία της Αρμόδιας Επιτροπής. 
2. Διαβίβαση των αιτήσεων στη  Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, για τη 

σύνταξη της Τεχνικής Περιγραφής περί της δυνατότητας χωροθέτησης της 
θέσεως στάθμευσης  ΑΜΕΑ (λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ, τις 
ισχύουσες Κανονιστικές αποφάσεις των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα 
γεωμετρικά στοιχεία της οδού κλπ) 

3. Διαβίβαση της  Τεχνικής Περιγραφής  στην Γραμματείας της Αρμόδιας Επιτροπής 
4. Λήψη απόφασης  από την Αρμόδιο Επιτροπή 
5. Διαβίβαση της  ανωτέρω απόφασης στους αιτούντες  στους οποίους δεν έχει 

εγκριθεί η αίτησή τους, για τυχόν ένσταση κατά της απόφασης αυτής. Η ένσταση 
θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

6. Διαβίβαση της  απόφασης  και των τυχόν ενστάσεων στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής για τη λήψη απόφασης 

7. Διαβίβαση της απόφασης ΕΠΖ (Α.Α. 6) στο  Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη 
σχετικής απόφασης  και επικύρωση αυτής. 

8. Τηλεφωνική Ενημέρωση των δικαιούχων από τη γραμματεία της Επιτροπής  
9. Διαδικασία χωροθέτησης (οριζόντια – κατακόρυφη σήμανση) από το Δήμο 

Ρόδου. 
Σημείωση: Ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει  προμηθευτεί με αυτοκόλλητα 

σύμβολα τον αριθμό κυκλοφορία του οχήματος που αναφέται στην άδεια 

κυκλοφορίας ΧΧΧ- 0000  για να προστεθεί  στην Πληροφοριακή Πινακίδα της 

Κατακόρυφης σήμανσης . 

 
 
 
 
 
 



  
  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ Ι 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Περιγραφή αιτήματος :   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΑΜΕΑ  
    
       

Προς(1): 
 ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:  

Όνομα 
Πατέρα:  

 Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα 
Μητέρας: 

 Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας: 

 Α.Φ.
Μ: 

 

Ημερομηνία γέννησης  Τόπος Γέννησης: 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ
: 

 

Τηλ
:  

Fa
x:  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομ
είου 
(Εmail):  

 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο 
απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης.. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ: 

 ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  



  
  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

            Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην οδό                                                       

            Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
0) Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας μου είναι στην οδό  

..................................................................................................................................... 
Περιοχή …………………………………………………………………………………………………………………        

1) Διαμένω/Φιλοξενούμαι σε συγγενή (α΄ βαθμού) στην οδό 
……………………………………………………………………………………..Περιοχή………………………….. 

2) Δεν διαθέτω  θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο 
χώρο της 

 οικίας μου  

3) Δεν μου έχει παραχωρηθεί ατομική θέση στάθμευσης η οποία να βρίσκεται σε ισχύ 

4) Δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο συγγενικό μου άτομο που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη 
ατομική θέση στάθμευσης 

5) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω: 
7) Φωτοαντίγραφο γνωμάτευσης ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό  

αναπηρίας. 
8) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης «Α.Μ.Α» εν ισχύ  
9) Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε 

περίπτωση ενοικίασης (στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό 
πρόσωπο θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου 
λογαριασμού  Κ.Ω) 

10) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α βαθμού και  
σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία). 

11) Φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού  
 

 
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της 
υπόθεσής μου. 
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την 
αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν 
ορίζεται εκπρόσωπος) 

…….……………..20………….. 
 

(Υπογραφή) 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 
που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο σημείο του 
εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………….. 

 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 

 4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………………………………………………... 

 (Κενός χώρος για συνέχιση του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης). 
 

(Υπογραφή)  



  
  

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ 

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
Περιγραφή αιτήματος :   ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  ΑΜΕΑ  
    
       

Προς(1): 
 ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα 
Πατέρα:  

 Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα 
Μητέρας: 

 Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Αριθ. Δελτ. 
Ταυτότητας: 

 Α.Φ.
Μ: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2)  Τόπος Γέννησης: 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός
: 

 Αριθ
: 

 ΤΚ
: 

 

Τηλ:  
Fa
x:  

Δ/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομ
είου 
(Εmail):  

 
 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής 
διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο 
απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης.. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΕΡΑ: 

 ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 



  
  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

            Παρακαλώ να μου ανανεώσετε την  άδεια στάθμευσης ΑΜΕΑ  στην οδό                                  

Που μου έχει χορηγηθεί με την υπ΄αριθμό …………….. απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

            Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
1. Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας μου είναι στην οδό  

  ................................................................................................................ 
Περιοχή ………………………………………………………………………………………………………………… 
       
2. Διαμένω/Φιλοξενούμαι σε συγγενή (α΄ βαθμού) στην οδό 

……………………………………………………………………………………..Περιοχή………………………….. 

3. Δεν διαθέτω  θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή κλειστό χώρο στάθμευσης ή 

ακάλυπτο χώρο της 

 οικίας μου  

4. ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω: 
1) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Στάθμευσης «Α.Μ.Α» εν ισχύ  
2) Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενής α 

βαθμού και  σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία). 
3) Φωτοτυπία άδεια διπλώματος οδηγού  

 
 

 
(6) Εξουσιοδοτώ την Υπηρεσία να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για 
τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου. 
(3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να 
καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. 
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος) 

…….……………..20………….. 
 

(Υπογραφή) 

 
 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του 
δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 

αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν 
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η δήλωση συνεχίζεται σε άλλο κατάλληλο 
σημείο του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα. 
 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας: 

 1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………………….. 

 2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 

 3. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας 



  
  

 4. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:…………………………………………………………... 

  

 (Κενός χώρος για συνέχιση του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης) 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


