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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  2/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 7/2-4-2018    Αριθ. Απόφασης: 308/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  2α  Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
13.00 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. 
2/19693/29.3.2018 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 

 

   

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
  

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 22.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 23.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  24. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

  26.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 27. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήμαρχος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

21.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 28.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 10.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» (Δικ/νος). 

11. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

(δικ/νος). 

3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

13. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος (Δικ/νη) 

14. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

15. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 16. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

8.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Δικ/νος) 17. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

9.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

18.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

 19.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 
 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται,  ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου 
κ.Μ.Παπαβασιλείου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι 
οκτώ  (28), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
Θ Ε Μ Α 3.1: Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2018 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της              
αρ. 2/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Λίνδου με 
θέμα: Λήψη  απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
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τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή 
Κράνα της Δ.Κ.Λίνδου. 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ.ΜΠαλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος  την αρ.28/28.3.2018 Απόφαση της Ε.Π.Ζ για το 

θέμα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ 
αριθ. 2/2018απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου που αφορά στο 
θέμα, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων  και αυτοκινήτων  στην περιοχή Κράνα της 
Δ.Κ.Λίνδου. 

                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02/15-01-2018 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε  την έναρξη της Συνεδρίασης, και 
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα 
παρακάτω: 
     Η Δνση Τεχνικών έργων και υποδομών του Δήμου Ρόδου μας απέστειλε 
το υπ΄άριθμ. 16/56664/19-7-2017 έγγραφο  και αναφέρει τα παρακάτω: 
Θέμα: Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και 
αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ Λίνδου. 
    Στη συνέχεια του προφορικού αιτήματός σας και της αυτοψίας που 
διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις 
μας που αφορούν τη χωροθέτηση των θέσεων στάθμευσης τουριστικών 
λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα. 
  Συγκεκριμένα: 
    Στο σχέδιο Ρ-1 έχουμε δύο προτάσεις (Α και Β) που αφορούν την  
χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα, στο 
χώρο που βρίσκεται δεξιά του οδοστρώματος από Ρόδο προς Πεύκους, με 
την αυτή κατεύθυνση. 
     Στο σχέδιο Ρ-2 έχουμε δύο προτάσεις (Γ και Δ) που αφορούν τη 
χωροθέτηση τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή 
Κράνα, στο χώρο που βρίσκεται αριστερά του οδοστρώματος από Ρόδο προς 
Πεύκους, με την αυτή κατεύθυνση. 
   Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ποιες από τις προτάσεις 
αποδέχεστε, έτσι ώστε να προβούμε  στη σύνταξη Τεχνικής Μελέτης για τη 
διαδικασία λήψης «κανονιστικής Απόφασης». 
     Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Γεώργιος 
Ν.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ανέφερε στο Σώμα ότι συμφωνούμε από τα σχέδια  Ρ-1 και Ρ-2 
(το Β και το Γ), και επισημαίνουμε  ότι ο έξωθεν χώρος από την οικία του κ. 
Κολιάη Αναστασίου και δίπλα στο Σουπερ Μάρκετ «ΦΛΩΡΑ», αποκλειστικά και 
μόνο θα σταθμεύουν Ι.Χ αυτοκίνητα αποκλειομένων των Πούλμαν και γενικά 
όλων των μεγάλων αυτοκινήτων Εμπορικής χρήσης. Επίσης ζητάμε την 
«άμεση» διαγράμμιση του συγκεκριμένου χώρου για τη καλύτερη εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών -  οδηγών. 
     Οι λοιποί Κοινοτικού Σύμβουλοι, συμφωνούν με την εισήγηση του 
Προέδρου. 



4 

 

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

     Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου, αφού έλαβε υπόψη  
του , την εισήγηση του Προέδρου,  την σύμφωνη γνώμη των μελών του 
Συμβουλίου, και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Προτείνει την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών 
λεωφορείων  και αυτοκινήτων  στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ. Λίνδου 
σύμφωνα από τα σχέδια  Ρ-1 και Ρ-2 (το Β και το Γ), και επισημαίνουμε  ότι ο 
έξωθεν χώρος από την οικία του κ. Κολιάη Αναστασίου και δίπλα στο Σουπερ 
Μάρκετ «ΦΛΩΡΑ», αποκλειστικά και μόνο θα σταθμεύουν Ι.Χ αυτοκίνητα 
αποκλειομένων των Πούλμαν και γενικά όλων των μεγάλων αυτοκινήτων 
Εμπορικής χρήσης. Επίσης ζητάμε την «άμεση» διαγράμμιση του συγκεκριμένου 
χώρου για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών -  οδηγών. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχαηλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής την υπ΄άριθ. 1/2018  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών  η οποία έχει 
ως κάτωθι: 

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η Λίνδος είναι ένας χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός και 

δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Στην περιοχή κατά την θερινή περίοδο 
υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος από την κίνηση των Ι.Χ, των 
ενοικιαζόμενων οχημάτων και των Τουριστικών Λεωφορείων που 
μεταφέρουν μεγάλο πλήθος επισκεπτών κάθε μέρα. 

 Με δεδομένο ότι τα Τουριστικά λεωφορεία εξυπηρετούν και 
μεταφέρουν κόσμο από τα ξενοδοχεία, ή τους επιβάτες των 
κρουαζιερόπλοιων  προς τα αξιοθέατα της περιοχής (Ακρόπολη Λίνδου), 
κρίνεται σκόπιμο η οριοθέτηση χώρων στάθμευσης κατά την ώρα αναμονής 
της περιήγησης των Τουριστών στην Ακρόπολη της Λίνδου  ή στο κέντρο 
του οικισμού.  

Στην περιοχή Κράνα  υπάρχει ήδη  ένας  υπαίθριος  χώρος στάθμευσης 
ο οποίος είναι αδιαμόρφωτος και η στάθμευση τόσο των οχημάτων όσο και  
των τουριστικών λεωφορείων γίνεται με άναρχο τρόπο όπως φαίνεται και 
στην φωτογραφία που ακολουθεί.  
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 Η παρούσα μελέτη προβλέπει τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών Λεωφορείων και αυτοκινήτων με στόχο τη στάθμευση όσο των 
δυνατόν μέγιστων αριθμών οχημάτων, τη διευκόλυνση και την 
αποσυμφόρηση της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο.  

Με την παρούσα διαμόρφωση δεν θα γίνει καμία άλλη κυκλοφοριακή 
ρύθμιση όσον αφορά τις κινήσεις και τις προτεραιότητες των οχημάτων . 
Προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο ΜΚΡ 
01_2018: 
Στο χώρο που βρίσκεται δεξιά της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου με 
κατεύθυνση από Ρόδο προς Πεύκους, πενήντα έξι (56) θέσεις στάθμευσης 
ΙΧ αυτοκινήτων, και  
Στο χώρο που βρίσκεται αριστερά της Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου με 
κατεύθυνση από Ρόδο προς Πεύκους, δεκαεννέα (19) θέσεις στάθμευσης 
ΙΧ αυτοκινήτων,  επτά (7) θέσεις στάθμευσης για μικρά λεωφορεία και 
είκοσι τέσσερις  (24) θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. 

Η παρούσα χωροθέτηση (οριζόντια διαγράμμιση) θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73260003 «Σήμανση οδικού δικτύου 
κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.» 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη 
α) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 

Α’/07-06-2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) την ΑΠ 1016/49/2-α/1-3-2018 σύμφωνη γνώμη του ΑΤ Νότιας 
Ρόδου 
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Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 02/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λίνδου 
και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη χωροθέτηση θέσεων 
στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα 
της Δ.Κ. Λίνδου σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτης ΜΚΡ 01/2018 με τίτλο 
«Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και 
αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ. Λίνδου» και του σχεδίου που τη 
συνοδεύει. 

 

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

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ε.Ατσίδη, Σ.Καλαθενός και 

Γ.Πόκκιας ήταν απόντες από τη συζήτηση και  λήψη απόφασης για το 

ανωτέρω θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση , τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 

άρθρων 93 και 79  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των 

μελών του Σώματος  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την  αρ. 28/28.3.2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης 
τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της 
Δ.Κ. Λίνδου σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη ΜΚΡ 01/2018 με τίτλο 
«Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και 
αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ. Λίνδου» και σύμφωνα με 
την αρ. 2/15.1.2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Λίνδου. 
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     ΑΚΡΙΒΕΣ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


