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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: 309/2018 

 
 

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: 
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Θ Ε Μ Α 3.2: Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2018 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: λήψη κανονιστικής 
απόφασης περί διαδικασίας παραχώρησης και χωροθέτησης 
θέσεων στάσης – στάθμευσης στο Δήμο Ρόδου. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.ΜΠαλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος  την αρ.29/28.3.2018 Απόφαση της Ε.Π.Ζ για το 

θέμα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ 
αριθ. 2/18042/2018 έγγραφο του Δημάρχου Ρόδου κ. Φ. Χατζηδιάκου που 
αφορά στο θέμα, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

                           Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
Α. Νόμοι – Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ. περί ρυθμίσεων θεμάτων 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
1. Την Κ.Υ.Α. Δ2/3311/1992 (ΦΕΚ 3Β/1992) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α.  ΔΜΕΟ/στ/3430/11-6-1993 (ΦΕΚ 
456Β’/1993) σύμφωνα με την οποία χορηγείται η παραχώρηση στάθμευσης 
σε οδικά τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής  

 σε Υπηρεσιακά οχήματα κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους 
• Δημοσίων υπηρεσιών (Κ.Υ),  
• Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α. και  
• Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Κ.Η.Ο),  
• Υπηρεσιακά οχήματα νοούνται τα οχήματα εκείνα που κυκλοφορούν 
μόνο με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις  του Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

 Σε οχήματα  
• Υψηλών Κυβερνητικών Προσώπων,  
• (Δ.Σ.) Πρεσβειών,  
• ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από σχετική άδεια, 
• σε δημοσιογραφικά αυτοκίνητα των ημερήσιων πολιτικών 
εφημερίδων (μέγιστος αριθμός 5 θέσεις), των ημερήσιων οικονομικών (μία 
θέση), των ημερήσιων αθλητικών εφημερίδων (μία θέση), όπως αυτές 
ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχουν την έδρα τους 
εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Αττικής,  
• μία θέση για φορτηγό όχημα κάθε αναγνωρισμένου πρακτορείου 
διανομής ημερησίων εφημερίδων, 
• δύο θέσεις σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό που λειτουργεί κατόπιν 
νομίμου αδείας και έχει έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Ν. Αττικής, 
• μία θέση για κάθε Ραδιοφωνικό σταθμό που καλύπτει ειδήσεις 
ευρύτερου ή γενικότερου  ενδιαφέροντος, 
• των κεντρικών γραφείων των πολιτικών κομμάτων που 
εκπροσωπούνται στην Ελληνική Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
όλων των πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών κομμάτων που συμμετέχουν 
στις εκλογές μόνον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, 
• σε σχολικά λεωφορεία,  οχήματα τροφοδοσίας, οχήματα τελετών 
κλπ  προ των εισόδων, εκπαιδευτηρίων, παιδικών σταθμών, 
θεραπευτηρίων, ιερών ναών και εν γένει  φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για  
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την ολιγόχρονη στάθμευση των οχημάτων αυτών, προς εξυπηρέτηση 
αποκλειστικά λειτουργικών τους αναγκών. 
2. Το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 που αντικαθιστά το άρθρο 52 του 
Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 2696/1999) σύμφωνα με το οποίο 
«…..ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων 
σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης 
και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή 
στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι 
οποίες εγκρίνονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
διοίκησης. 
3. Το Πόρισμα (Νόμος 3094/2003) του Συνηγόρου του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις-υπόθεση 16295/2002, περί παραχώρηση αποκλειστικών 
χώρων στάθμευσης στην Περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων όπου 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η άσκηση από τη Διοίκηση της 
αρμοδιότητας θέσπισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να 
διατρέχεται από την αρχή της συντονισμένης δράσης, η λήψη 
οποιουδήποτε – προβλεπόμενου από τον ΚΟΚ – μέτρου με προφανή 
υπερτοπικό (μη σημειακό) χαρακτήρα θα πρέπει να υπακούει σε ένα 
συνεκτικό σχέδιο διεπόμενο από μια συνολική στρατηγική αντίληψη ή 
άλλως να συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα χαράσσονται 
στο πλαίσιο ενός μητροπολιτικού σχεδιασμού)».  
4. Το ΦΕΚ 406Δ/2006 περί  «καθορισμού του απαιτούμενου αριθμού 
θέσεων στάθμευσης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις στην εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου». 
 
Β. Αποφάσεις του πρώην Δήμου Ροδίων και του ενιαίου Δήμου 
Ρόδου 
� Περί παραχώρησης θέσεων και συγκεκριμένα 
1. Την υπ’ αριθμό απόφαση 82/27-02-2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του 
πρώην Δήμου Ροδίων, που επικυρώθηκε με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 3132/14-
3-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  και Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου που μεταξύ άλλων 
καθορίστηκαν:  
• χώροι στάσης τουριστικών λεωφορείων  και  χώροι στάθμευσης ταξί 
(πιάτσες), 
• χορήγηση δύο (2) θέσεων  στάσης έμπροσθεν ξενοδοχείων μέχρι και 
Β κατηγορίας  οι οποίες θα πρέπει να είναι ελεύθερες για επιβίβαση και 
αποβίβαση επιβατών που διαμένουν στο ξενοδοχείο. Σε διαφορετική 
περίπτωση βεβαιώνεται παράβαση παράνομης στάθμευσης, 
• χορήγηση μίας (1) θέσης στάσης σε ξενοδοχεία Γ κατηγορίας καθώς 
και μία θέση στάθμευσης  για τα εποχιακά λειτουργούντα ξενοδοχεία για το 
χρονικό διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, με τους 
προαναφερόμενους όρους, 
• χορήγηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε καταστήματα ενοικίασης 
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου και 
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων ιδιοκτησίας των καταστημάτων αυτών  
σε ακτίνα (200) μέτρων από το κατάστημα,  
• Οι χώροι φορτοεκφορτώσεων γενικής χρήσεως για διευκόλυνση θα 
χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένο ωράριο εφαρμογής και συγκεκριμένα  
από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι 10:00 π.μ. (το ωράριο αυτό δύναται να 
επανακαθοριστεί με απόφαση Δημάρχου).  
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2. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 468/27-07-2010 του Δημοτικού Συμβουλίου 
του πρώην Δήμου Ροδίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση 
μίας θέσης στάθμευσης για κάθε φροντιστήριο με την προϋπόθεση να 
εξετάζεται και να εγκρίνεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά  από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εφόσον διασφαλίζεται η ασφαλής 
διέλευση πεζών και οχημάτων και ακολούθως η Επιτροπή  αποκλειστικής 
στάθμευσης σε ΑΜΕΑ του πρώην Δήμου Ροδίων με την υπ’ αριθμό 
απόφαση 3/3-9-2010, αποφάσισε την παραχώρηση μία θέσης στάθμευσης 
για κάθε Κέντρο Ξένων Γλωσσών με την προϋπόθεση να εξετάζεται για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.  
3. Την υπ’ αριθμό απόφαση 4/27-10-2011 της Επιτροπής παραχώρησης 
θέσεων  σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η παραχώρηση μίας θέσης 
αποκλειστικής στάθμευσης που αντιστοιχεί σε πέντε (5) μέτρα 
διαγράμμισης σε ξενοδοχεία Γ κατηγορίας και δύο (2) θέσεις αποκλειστικής 
στάθμευσης που αντιστοιχούν σε οκτώ (8) μέτρα διαγράμμισης για 
ξενοδοχεία Α και Β κατηγορίας. 
4. Την υπ΄αριθμό απόφαση 397/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Κανονιστική Απόφαση) σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε η παραχώρηση 
θέσης στάθμευσης σε φαρμακεία για την διευκόλυνση των πολιτών που 
έχουν ανάγκη χρήσης αυτού του χώρου επιφέροντας την ανάλογη 
τροποποίηση στην υπ΄αριθμό απόφαση 82/2008 του Δ.Σ. του πρώην 
Δήμου Ροδίων.  
5. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 859/29-10-2014 του Δημοτικού συμβουλίου 
με την οποία  καθορίστηκε τέλος κοινόχρηστων χώρων 300€/θέση/έτος 
για τις θέσεις στάθμευσης έμπροσθεν επιχειρήσεων, τραπεζών, 
ξενοδοχείων, κ.λπ. στο Δήμο Ρόδου. 
6. Το υπ΄αριθμό πρακτικό 3/7-6-2016 της Επιτροπής για την παραχώρηση 
θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και για φορτοεκφορτώσεις 
αποφασίστηκε η κατάργηση όλων των θέσεων που έχουν δοθεί ονομαστική 
για φορτοεκφορτώσεις, εξαιρουμένων δε αυτών που διέπονται από ειδικές 
διατάξεις ήτοι: ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, φαρμακείων, 
τραπεζών, ξενοδοχείων φροντιστηρίων αγγλικών, σχολείων και ιερών 
ναών, κ.λπ. 
 
� Τις αποφάσεις περί σύστασης Επιτροπής 
1. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 325/20-05-2008 του Δημοτικού 
Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων, σύμφωνα με την οποία 
αποφασίστηκε η σύσταση 5μελούς Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών 
στάθμευσης ΑΜΕΑ. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με το υπ΄αριθμό πρωτ. 
7177/6-6-2008 έγγραφο της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  και Διοίκησης Νομού Δωδ/σου. 
2. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 63/22-01-2010 του Δημοτικού 
Συμβουλίου  του πρώην Δήμου Ροδίων σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 
ορισμός μελών Επιτροπής Χορήγησης Αδειών στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και για 
Φορτοεκφορτώσεων. 
3. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 182/30-03-2011 του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
σύσταση 5μελούς Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών στάθμευσης σε ΑΜΕΑ 
και για φορτ/ση και  τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 829/2013 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  
4. Την υπ΄ αριθμό απόφαση 534/26-9-2014 του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε εκ νέου η Επιτροπή 
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χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και για φορτ/ση και 
τέλος.  
5. Την υπ΄αριθμό απόφαση 1054/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία συγκροτείται Επιτροπή χορήγησης 
αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ. 
 
 
Γ. Έγγραφα του Δήμου Ρόδου που αφορούν τη διαδικασία περί 
εφαρμογής χωροθέτησης που παραχωρούνται από την αρμόδια 
επιτροπή 
1. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/39350/20-5-2016 της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών με συνυπογραφή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής παραχώρησης 
θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και Φορτ/σεις. 
2. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 2/40888/25-5-2016 του Προέδρου της 
Επιτροπής παραχώρησης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και 
Φορτ/σεις σε απάντηση του ανωτέρω. 
3. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/95837/11-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών σε απάντηση του υπ΄ αριθμού πρωτ. 
2/91791/1-11-2016  προς τον Επιτροπή για την παραχώρηση θέσεων 
αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ και για φορτ/ση με το οποίο δηλώνεται 
ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών  δεν έλαβε γνώση για την υπ’ 
αριθμό απόφαση 859/2014 του Δ.Σ.  
4. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 11165/Φ.ΜΟΕ/23-2-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων 
στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους» κατά την οποία 
προέκυψε ότι οι αποφάσεις παραχώρησης θέσεων στάθμευσης  απαιτούν 
διαδικασία έκδοσης απόφασης του Γ.Γ. ΑΔΑ, διαφορετικά οι πράξεις αυτές 
στερούνται νομιμότητας και εκτελεστότητας. 
5. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 2/38205/23-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί πρότασης διαδικασίας 
για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν επιχειρήσεων – 
ξενοδοχείων κ.λπ. 
6. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 2/29572/25-4-2017 έγγραφο του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών προς τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου  
7. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 2/38839/25-5-2017 έγγραφο του 
Αντιδημάρχου Οικονομικών σε απάντηση του Α.Α. 6. 
8. Το υπ΄αριθμό πρωτ. οικ. 48056/9-8-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου 
περί «Επιστροφής Απόφασης 571/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το οποίο απαιτείται λήψη Κανονιστικής Απόφασης με την 
οποία να τίθενται γενικοί και απρόσωποι κανόνες δικαίου αναφορικά με τις 
παραχωρήσεις των θέσεων στάθμευσης. 
9. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 2/15247/12-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου. 
 
Κρίνεται σκόπιμο ο «Επανακαθορισμός των παραχωρήσεων των 
θέσεων στάσης και στάθμευσης» με κριτήρια: 
• Οι θέσεις στάθμευσης εμπερικλείονται στον Κοινόχρηστο Χώρο και 
διέπονται από τις ίδιες διατάξεις των νόμων. 
• Την έλλειψη χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.  
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• Την αναγκαιότητα διασφάλισης της ακώλυτης και εύρυθμης 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου, Πρεσβειών- Προξενείων, ΟΤΑ, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κινητικά αναπήρων ατόμων και λοιπών 
φορέων δημοσίου χαρακτήρα, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του δημοσίου 
συμφέροντος και της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα υποχρέωσης και για 
την ακώλυτη διακίνηση ιδεών, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. 
• Ότι η παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης θεσπίζει 
αδικαιολόγητο προνόμιο ενός ευρύτατου κύκλου δικαιούχων άνευ 
προβλέψεως αυστηρών, αντικειμενικών και συνταγματικών κριτηρίων, και 
τελούν σε αντίθεση προς το γενικό περί δικαίου αίσθημα.  
 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το σώμα να εγκρίνει:  
 
Κεφάλαιο_1: Παραχώρηση θέσεων στάσης - στάθμευσης 
εφαρμόζοντας τον καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου Ρόδου 
Άρθρο 1.1: Δικαιούχοι  

i. καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, έως δύο (2) θέσεις 
στάθμευσης (5,00Χ 2,50)μ2/θέση. Οι θέσεις θα παραχωρούνται πλησίον 
του καταστήματος. Ρητά απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος ιδιοκτησίας 
της ίδιας επιχείρησης σε απόσταση 300 μέτρων από το κατάστημα σε 
γειτονικές οδούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης βεβαιώνεται 
παράβαση παράνομης στάθμευσης. 

ii. ξενοδοχεία 4* και άνω δύο (2) θέσεις στάθμευσης.  
iii. ξενοδοχεία έως 3* και ενοικιαζόμενα δωμάτια μία θέση (1) 

θέση στάθμευσης διαστάσεων (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
iv. τράπεζες μια  θέση (1) στάθμευσης (8,00Χ 2,50)μ2/θέση για 

χρηματαποστολές. Η θέση αυτή θα χωροθετείται σε θέση του 
οδοστρώματος  μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε Διευθυντή της 
τράπεζας (η θέση αυτή κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 

v. φαρμακεία μία (1) θέση στάθμευσης (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
vi. κλινικές-πολύ ιατρεία-μονάδα ημερήσιας νοσηλείας  (όχι 

ιατρεία) μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 
Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 

vii. σε καταστήματα ΕΛ.ΤΑ  και καταστήματα Ταχυμεταφορών μία 
(1) θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 
2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 

viii. στο κατάστημα Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή μία 
(1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως 
δύο θέσεις στάθμευσης). 

ix. ιδιωτικά σχολικά κτίρια μία (1) θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή μία 
(1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως 
δύο θέσεις στάθμευσης). 

x. φροντιστήρια (αναγνωστήρια, ξένων γλωσσών, μέσης 
εκπαίδευσης, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.) μία (1) θέση 
(5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
 
 Οι ανωτέρω θέσεις θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι 
επιτρέπεται η στάθμευση βάση του ΚΟΚ και των ισχυόντων Κανονιστικών 
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Αποφάσεων και επιπλέον να το επιτρέπουν τα γεωμετρικά στοιχεία της 
οδού και οι ανάγκες ζήτησης χώρων στάθμευσης της περιοχής.  
Πλην των κατηγοριών ξενοδοχείων, κλινικών, πολυιατρίων, μονάδων 
ημερήσιας νοσηλείας, δεν δύναται η παραχώρηση θέσεων στις ανωτέρω 
κατηγορίες όταν το κτίριο διαθέτη «pilotis»  ή κλειστό ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο ιδιοκτησίας  που δύναται να χρησιμοποιηθεί 
ως χώρο στάθμευσης με τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.  Όλες οι 
ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες για επιβίβαση – 
αποβίβαση. Βάση της παρούσας κανονιστικής απόφασης απαγορεύεται η 
κατάληψη της θέσεως αυτής ως στάθμευση οχημάτων που ανήκουν 
αντίστοιχα στους ιδιοκτήτες ή στους υπάλληλους. Βάση του Κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εμποδίων επί του 
οδοστρώματος (ακίνητων ή κινητών εμποδίων). 
 
Άρθρο 1.2: Διαδικασία παραχώρησης θέσεων στάσης ή στάθμευσης 
με την καταβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου 
Για την παραχώρηση θέσεως απαιτείται:  

i. Αίτηση στο τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου με τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για την εκάστοτε περίπτωση  όπου θα 
προκύπτει η κατηγορία του Άρθρου 1 . Για την υποβολή αίτησης απαιτείται 
Δημοτική Ενημερότητα. 

ii. Διαβίβαση αιτήσεων στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών)  για τη διαδικασία 
χωροθέτησης και λήψη σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα. 

iii. Διαβίβαση εγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Τμήμα Προσόδων  

iv. Ενημέρωση δικαιούχων από το τμήμα προσόδων και πληρωμή του 
τέλους κοινοχρήστου χώρου στο τμήμα προσόδων. Το ποσό αυτό πρέπει να 
καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 

v. Κατάθεση της απόδειξης μαζί με την πληροφοριακή πινακίδα που να 
αναγράφει τον δικαιούχο και τη χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης(σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Το κόστος της 
πρόσθετης πληροφοριακής πινακίδας βαρύνει τον δικαιούχο. 

vi. Χωροθέτηση θέσης, οριζόντια διαγράμμιση και τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης  και της πρόσθετης πληροφοριακής πινακίδας από 
το Δήμο Ρόδου 
 
Άρθρο 1.3: Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων 
Α. Νέα Χωροθέτηση 
Αρχικό αίτημα παραχώρησης: Από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε 
έτους για το επόμενο έτος  
Β. Ανανέωση Χωροθέτησης 
Από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος  
Αν υποβληθεί αίτηση κατά τη διάρκεια τρέχοντος έτους και εγκριθεί θα 
πρέπει να  καταβληθεί  το τέλος κοινοχρήστου χώρου  για ολόκληρο το 
έτος, με ημερομηνία λήξης παραχώρησης την 31 Δεκεμβρίου του 
τρέχοντος έτους. 
 
Άρθρο 1.4: Τέλος κοινοχρήστου χώρου   
Το ποσό ορίζεται  με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Στην παρούσα φάση σύμφωνα με την αριθμό απόφαση  859/2014 του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου το τέλος κοινοχρήστου χώρου για 
θέση στάθμευσης ορίζεται στο ποσό των 300€/θεση/έτος . 
Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 
  
Άρθρο 1.5: Κατάργηση χωροθετημένης θέσης 
Οι παραχωρήσεις είναι ετήσιες.  
Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης ανανέωσης εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο Άρθρο 1.3 της παρούσας Κανονιστικής 
Διάταξης η Δημοτική Αρχή εξουσιοδοτεί το Τμήμα Προσόδων,   να 
ενημερώνει τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών έτσι ώστε  να 
προβαίνει στην κατάργηση των παραχωρούμενων χωροθετημένων θέσεων 
με την αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης χωρίς έγγραφη 
ενημέρωση του δικαιούχου.  
 
Κεφάλαιο_2: Παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης χωρίς 
την καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου 
Παραχωρείται μία θέση (5,00Χ 2,50)μ2,  σε: 
• Ιερά Μητρόπολη Ρόδου 
• Δημόσιες Υπηρεσίες (Κ.Υ) 
• Νομικά πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α.  
• Πρεσβεία (Δ.Σ.) – Προξενεία (εφόσον έχουν οριστεί με ΦΕΚ) 
• Τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν κατόπιν νομίμου αδείας 
(μία θέση) και εφόσον διαθέτουν Δημοτική Ενημερότητα 
•  Ραδιοφωνικούς σταθμούς που καλύπτουν ειδήσεις ευρύτερου ή 
γενικότερου  ενδιαφέροντος (μία θέση) και εφόσον διαθέτουν Δημοτική 
Ενημερότητα 
• Γραφεία  πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική 
Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όλων των πολιτικών κομμάτων ή 
συνδυασμών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές μόνον κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
• Προ των εισόδων, ιερών ναών και εν γένει  φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων για  την ολιγόχρονη στάθμευση των οχημάτων αυτών, προς 
εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών τους αναγκών. 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Αποκεντρωμένη Διοίκησης   
Και  
• Παραχωρούνται δύο (2)  θέσεις (5,00Χ 2,50)μ2/θέση στο  Εμπορικό- 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
Κεφάλαιο_3:  Άλλες διατάξεις 
3.1. Όλες οι μέχρι σήμερα χορηγηθείσες άδειες αποκλειστικής στάθμευσης 
για φορτ/ση σε καταστήματα, επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μοτοποδήλατα, φαρμακεία, φροντιστήρια κλπ παύουν να ισχύουν με την 
έναρξη  ισχύoς της παρούσας κανονιστικής απόφασης. 
3.2.  Οποιαδήποτε άλλη διάταξη (παλαιότερες αποφάσεις – βεβαιώσεις – 
παραχωρήσεις κλπ) αντίκειται στην παρούσα κανονιστική  παύει να ισχύει.   
3.4  Η παρούσα Κανονιστική απόφαση δεν αφορά το άρθρο 2 του ΦΕΚ 
406Δ/15-4-2005 «Περί καθορισμού απαιτούμενου αριθμού θέσεων 
στάθμευσης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις στην εντός διοικητικών ορίων του 
Δήμου Ρόδου περιοχή». 
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Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών κ. Μαρ. Πατατούκου η οποία ανέπτυξε προφορικά 
όσα αναφέρονται στην εισήγηση..  
 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις των  άρθρων 73 και  του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-
2010) περί «Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωή» και «Πρόεδρος 
συμβουλίου Δημ. Κοινότητας αντίστοιχα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης 
περί διαδικασίας παραχώρησης και χωροθέτησης θέσεων στάσης – 
στάθμευσης ως εξής: 
 
Κεφάλαιο_1: Παραχώρηση θέσεων στάσης - στάθμευσης 
εφαρμόζοντας τον καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου Ρόδου 
 
Άρθρο 1.1: Δικαιούχοι  
1) καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, έως δύο (2) θέσεις στάθμευσης 
(5,00Χ 2,50)μ2/θέση. Οι θέσεις θα παραχωρούνται πλησίον του 
καταστήματος. Ρητά απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος ιδιοκτησίας της 
ίδιας επιχείρησης σε απόσταση 300 μέτρων από το κατάστημα σε γειτονικές 
οδούς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης βεβαιώνεται παράβαση 
παράνομης στάθμευσης. 
2) ξενοδοχεία 4* και άνω δύο (2) θέσεις στάθμευσης.  
3) ξενοδοχεία έως 3* και ενοικιαζόμενα δωμάτια μία θέση (1) θέση 
στάθμευσης διαστάσεων (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
4) τράπεζες μια  θέση (1) στάθμευσης (8,00Χ 2,50)μ2/θέση για 
χρηματαποστολές. Η θέση αυτή θα χωροθετείται σε θέση του 
οδοστρώματος  μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε Διευθυντή της 
τράπεζας (η θέση αυτή κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 
5) φαρμακεία μία (1) θέση στάθμευσης (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
6) κλινικές-πολύ ιατρεία-μονάδα ημερήσιας νοσηλείας  (όχι ιατρεία) 
μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 
2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 
7) σε καταστήματα ΕΛ.ΤΑ  και καταστήματα Ταχυμεταφορών μία (1) 
θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 
2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 
8) στο κατάστημα Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή μία (1) 
θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο 
θέσεις στάθμευσης). 
9) ιδιωτικά σχολικά κτίρια μία (1) θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή μία (1) 
θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο 
θέσεις στάθμευσης). 
10) φροντιστήρια (αναγνωστήρια, ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης, 
εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.) μία (1) θέση (5,00 Χ 
2,50)μ2/θέση. 
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 Οι ανωτέρω θέσεις θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι 
επιτρέπεται η στάθμευση βάση του ΚΟΚ και των ισχυόντων Κανονιστικών 
Αποφάσεων και επιπλέον να το επιτρέπουν τα γεωμετρικά στοιχεία της 
οδού και οι ανάγκες ζήτησης χώρων στάθμευσης της περιοχής.  
Πλην των κατηγοριών ξενοδοχείων, κλινικών, πολυιατρίων, μονάδων 
ημερήσιας νοσηλείας, δεν δύναται η παραχώρηση θέσεων στις ανωτέρω 
κατηγορίες όταν το κτίριο διαθέτη «pilotis»  ή κλειστό ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο ιδιοκτησίας  που δύναται να χρησιμοποιηθεί 
ως χώρο στάθμευσης με τις προβλεπόμενες εγκρίσεις.  Όλες οι 
ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να είναι ελεύθερες για επιβίβαση – 
αποβίβαση. Βάση της παρούσας κανονιστικής απόφασης απαγορεύεται η 
κατάληψη της θέσεως αυτής ως στάθμευση οχημάτων που ανήκουν 
αντίστοιχα στους ιδιοκτήτες ή στους υπάλληλους. Βάση του Κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εμποδίων επί του 
οδοστρώματος (ακίνητων ή κινητών εμποδίων). 
 
Άρθρο 1.2: Διαδικασία παραχώρησης θέσεων στάσης ή στάθμευσης 
με την καταβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου 
Για την παραχώρηση θέσεως απαιτείται:  
1) Αίτηση στο τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου με τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά για την εκάστοτε περίπτωση  όπου θα προκύπτει η 
κατηγορία του Άρθρου 1 . Για την υποβολή αίτησης απαιτείται Δημοτική 
Ενημερότητα. 
2) Διαβίβαση αιτήσεων στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών)  για τη διαδικασία 
χωροθέτησης και λήψη σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανα. 
3) Διαβίβαση εγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 
Τμήμα Προσόδων  
4) Ενημέρωση δικαιούχων από το τμήμα προσόδων και πληρωμή του 
τέλους κοινοχρήστου χώρου στο τμήμα προσόδων. Το ποσό αυτό πρέπει να 
καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 
5) Κατάθεση της απόδειξης μαζί με την πληροφοριακή πινακίδα που να 
αναγράφει τον δικαιούχο και τη χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης(σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Το κόστος της 
πρόσθετης πληροφοριακής πινακίδας βαρύνει τον δικαιούχο. 
6) Χωροθέτηση θέσης, οριζόντια διαγράμμιση και τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης  και της πρόσθετης πληροφοριακής πινακίδας από 
το Δήμο Ρόδου 
 
Άρθρο 1.3: Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων 
Α. Νέα Χωροθέτηση 
Αρχικό αίτημα παραχώρησης: Από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε 
έτους για το επόμενο έτος  
Β. Ανανέωση Χωροθέτησης 
Από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος  
Αν υποβληθεί αίτηση κατά τη διάρκεια τρέχοντος έτους και εγκριθεί θα 
πρέπει να  καταβληθεί  το τέλος κοινοχρήστου χώρου  για ολόκληρο το 
έτος, με ημερομηνία λήξης παραχώρησης την 31 Δεκεμβρίου του 
τρέχοντος έτους. 
 
Άρθρο 1.4: Τέλος κοινοχρήστου χώρου   



12 

 

Το ποσό ορίζεται  με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στην παρούσα φάση σύμφωνα με την αριθμό απόφαση  859/2014 του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου το τέλος κοινοχρήστου χώρου για 
θέση στάθμευσης ορίζεται στο ποσό των 300€/θεση/έτος . 
Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 
  
Άρθρο 1.5: Κατάργηση χωροθετημένης θέσης 
Οι παραχωρήσεις είναι ετήσιες.  
Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης ανανέωσης εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο Άρθρο 1.3 της παρούσας Κανονιστικής 
Διάταξης η Δημοτική Αρχή εξουσιοδοτεί το Τμήμα Προσόδων,   να 
ενημερώνει τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών έτσι ώστε  να 
προβαίνει στην κατάργηση των παραχωρούμενων χωροθετημένων θέσεων 
με την αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης χωρίς έγγραφη 
ενημέρωση του δικαιούχου.  
 
Κεφάλαιο_2: Παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης χωρίς 
την καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ρόδου 
Παραχωρείται μία θέση (5,00Χ 2,50)μ2,  σε: 
• Ιερά Μητρόπολη Ρόδου 
• Δημόσιες Υπηρεσίες (Κ.Υ) 
• Νομικά πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α.  
• Πρεσβεία (Δ.Σ.) – Προξενεία (εφόσον έχουν οριστεί με ΦΕΚ) 
• Τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν κατόπιν νομίμου αδείας 
(μία θέση) και εφόσον διαθέτουν Δημοτική Ενημερότητα 
•  Ραδιοφωνικούς σταθμούς που καλύπτουν ειδήσεις ευρύτερου ή 
γενικότερου  ενδιαφέροντος (μία θέση) και εφόσον διαθέτουν Δημοτική 
Ενημερότητα 
• Γραφεία  πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Ελληνική 
Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όλων των πολιτικών κομμάτων ή 
συνδυασμών κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές μόνον κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
• Προ των εισόδων, ιερών ναών και εν γένει  φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων για  την ολιγόχρονη στάθμευση των οχημάτων αυτών, προς 
εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών τους αναγκών. 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Αποκεντρωμένη Διοίκησης   
Και  
• Παραχωρούνται δύο (2)  θέσεις (5,00Χ 2,50)μ2/θέση στο  Εμπορικό- 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
 
Κεφάλαιο_3:  Άλλες διατάξεις 
3.1. Όλες οι μέχρι σήμερα χορηγηθείσες άδειες αποκλειστικής στάθμευσης 
για φορτ/ση σε καταστήματα, επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και 
μοτοποδήλατα, φαρμακεία, φροντιστήρια κλπ παύουν να ισχύουν με την 
έναρξη  ισχύoς της παρούσας κανονιστικής απόφασης. 
3.2.  Οποιαδήποτε άλλη διάταξη (παλαιότερες αποφάσεις – βεβαιώσεις – 
παραχωρήσεις κλπ) αντίκειται στην παρούσα κανονιστική  παύει να ισχύει.   
3.4  Η παρούσα Κανονιστική απόφαση δεν αφορά το άρθρο 2 του ΦΕΚ 
406Δ/15-4-2005 «Περί καθορισμού απαιτούμενου αριθμού θέσεων 
στάθμευσης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις στην εντός διοικητικών ορίων του 
Δήμου Ρόδου περιοχή». 
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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. 29/28.3.2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής πουν αφορά στην έκδοση Κανονιστικής απόφασης 
περί διαδικασίας παραχώρησης και χωροθέτησης θέσεων στάσης – 
στάθμευσης  στο Δήμο Ρόδου ως εξής: 

 
Κεφάλαιο_1: Παραχώρηση θέσεων στάσης - στάθμευσης 
εφαρμόζοντας τον καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων 
χώρων του Δήμου Ρόδου 
 
Άρθρο 1.1: Δικαιούχοι  
1) καταστήματα ενοικίασης οχημάτων, έως δύο (2) θέσεις 
στάθμευσης (5,00Χ 2,50)μ2/θέση. Οι θέσεις θα παραχωρούνται 
πλησίον του καταστήματος. Ρητά απαγορεύεται η στάθμευση 
οχήματος ιδιοκτησίας της ίδιας επιχείρησης σε απόσταση 300 μέτρων 
από το κατάστημα σε γειτονικές οδούς. Σε περίπτωση παράβασης της 
διάταξης βεβαιώνεται παράβαση παράνομης στάθμευσης. 
2) ξενοδοχεία 4* και άνω δύο (2) θέσεις στάθμευσης.  
3) ξενοδοχεία έως 3* και ενοικιαζόμενα δωμάτια μία θέση (1) 
θέση στάθμευσης διαστάσεων (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
4) τράπεζες μια  θέση (1) στάθμευσης (8,00Χ 2,50)μ2/θέση για 
χρηματαποστολές. Η θέση αυτή θα χωροθετείται σε θέση του 
οδοστρώματος  μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε Διευθυντή 
της τράπεζας (η θέση αυτή κοστολογείται ως δύο θέσεις 
στάθμευσης). 
5) φαρμακεία μία (1) θέση στάθμευσης (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
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6) κλινικές-πολύ ιατρεία-μονάδα ημερήσιας νοσηλείας  (όχι 
ιατρεία) μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης 
(8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις 
στάθμευσης). 
7) σε καταστήματα ΕΛ.ΤΑ  και καταστήματα Ταχυμεταφορών 
μία (1) θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση  ή  μία (1) θέση στάθμευσης 
(8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα κοστολογείται ως δύο θέσεις 
στάθμευσης). 
8) στο κατάστημα Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  μία θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή 
μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα 
κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 
9) ιδιωτικά σχολικά κτίρια μία (1) θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση ή 
μία (1) θέση στάθμευσης (8,00 Χ 2,50)μ2/θέση (η οποία θα 
κοστολογείται ως δύο θέσεις στάθμευσης). 
10) φροντιστήρια (αναγνωστήρια, ξένων γλωσσών, μέσης 
εκπαίδευσης, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.) μία (1) 
θέση (5,00 Χ 2,50)μ2/θέση. 
 
 Οι ανωτέρω θέσεις θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση ότι 
επιτρέπεται η στάθμευση βάση του ΚΟΚ και των ισχυόντων 
Κανονιστικών Αποφάσεων και επιπλέον να το επιτρέπουν τα 
γεωμετρικά στοιχεία της οδού και οι ανάγκες ζήτησης χώρων 
στάθμευσης της περιοχής.  
Πλην των κατηγοριών ξενοδοχείων, κλινικών, πολυιατρίων, 
μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, δεν δύναται η παραχώρηση θέσεων 
στις ανωτέρω κατηγορίες όταν το κτίριο διαθέτη «pilotis»  ή κλειστό 
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο ιδιοκτησίας  που 
δύναται να χρησιμοποιηθεί ως χώρο στάθμευσης με τις 
προβλεπόμενες εγκρίσεις.  Όλες οι ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να 
είναι ελεύθερες για επιβίβαση – αποβίβαση. Βάση της παρούσας 
κανονιστικής απόφασης απαγορεύεται η κατάληψη της θέσεως αυτής 
ως στάθμευση οχημάτων που ανήκουν αντίστοιχα στους ιδιοκτήτες ή 
στους υπάλληλους. Βάση του Κώδικα οδικής κυκλοφορίας 
απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση εμποδίων επί του 
οδοστρώματος (ακίνητων ή κινητών εμποδίων). 
 
Άρθρο 1.2: Διαδικασία παραχώρησης θέσεων στάσης ή 
στάθμευσης με την καταβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου 
Για την παραχώρηση θέσεως απαιτείται:  
1) Αίτηση στο τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου με τα 
επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για την εκάστοτε περίπτωση  όπου 
θα προκύπτει η κατηγορία του Άρθρου 1 . Για την υποβολή αίτησης 
απαιτείται Δημοτική Ενημερότητα. 
2) Διαβίβαση αιτήσεων στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών)  για τη 
διαδικασία χωροθέτησης και λήψη σχετικής απόφασης από τα 
αρμόδια όργανα. 
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3) Διαβίβαση εγκεκριμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
στο Τμήμα Προσόδων  
4) Ενημέρωση δικαιούχων από το τμήμα προσόδων και πληρωμή του 
τέλους κοινοχρήστου χώρου στο τμήμα προσόδων. Το ποσό αυτό 
πρέπει να καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 
5) Κατάθεση της απόδειξης μαζί με την πληροφοριακή πινακίδα που 
να αναγράφει τον δικαιούχο και τη χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης(σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Το 
κόστος της πρόσθετης πληροφοριακής πινακίδας βαρύνει τον 
δικαιούχο. 
6) Χωροθέτηση θέσης, οριζόντια διαγράμμιση και τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης  και της πρόσθετης πληροφοριακής 
πινακίδας από το Δήμο Ρόδου 
 
Άρθρο 1.3: Χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων 
Α. Νέα Χωροθέτηση 
Αρχικό αίτημα παραχώρησης: Από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 
κάθε έτους για το επόμενο έτος  
Β. Ανανέωση Χωροθέτησης 
Από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο 
έτος  
Αν υποβληθεί αίτηση κατά τη διάρκεια τρέχοντος έτους και εγκριθεί 
θα πρέπει να  καταβληθεί  το τέλος κοινοχρήστου χώρου  για 
ολόκληρο το έτος, με ημερομηνία λήξης παραχώρησης την 31 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 
 
Άρθρο 1.4: Τέλος κοινοχρήστου χώρου   
Το ποσό ορίζεται  με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στην παρούσα φάση σύμφωνα με την αριθμό απόφαση  859/2014 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου το τέλος κοινοχρήστου 
χώρου για θέση στάθμευσης ορίζεται στο ποσό των 300€/θεση/έτος . 
Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ και όχι σε δόσεις. 
  
Άρθρο 1.5: Κατάργηση χωροθετημένης θέσης 
Οι παραχωρήσεις είναι ετήσιες.  
Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης ανανέωσης εντός του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο Άρθρο 1.3 της παρούσας Κανονιστικής 
Διάταξης η Δημοτική Αρχή εξουσιοδοτεί το Τμήμα Προσόδων,   να 
ενημερώνει τη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών έτσι ώστε  
να προβαίνει στην κατάργηση των παραχωρούμενων 
χωροθετημένων θέσεων με την αφαίρεση της οριζόντιας και κάθετης 
σήμανσης χωρίς έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου.  
 
Κεφάλαιο_2: Παραχώρηση θέσεων στάσης και στάθμευσης 
χωρίς την καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων του 
Δήμου Ρόδου 
Παραχωρείται μία θέση (5,00Χ 2,50)μ2,  σε: 



16 

 

• Ιερά Μητρόπολη Ρόδου 
• Δημόσιες Υπηρεσίες (Κ.Υ) 
• Νομικά πρόσωπα  Δημοσίου Δικαίου, Ο.Τ.Α.  
• Πρεσβεία (Δ.Σ.) – Προξενεία (εφόσον έχουν οριστεί με ΦΕΚ) 
• Τηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν κατόπιν νομίμου 
αδείας (μία θέση) και εφόσον διαθέτουν Δημοτική Ενημερότητα 
•  Ραδιοφωνικούς σταθμούς που καλύπτουν ειδήσεις ευρύτερου 
ή γενικότερου  ενδιαφέροντος (μία θέση) και εφόσον διαθέτουν 
Δημοτική Ενημερότητα 
• Γραφεία  πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στην 
Ελληνική Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όλων των 
πολιτικών κομμάτων ή συνδυασμών κομμάτων που συμμετέχουν 
στις εκλογές μόνον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου 
• Προ των εισόδων, ιερών ναών και εν γένει  φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων για  την ολιγόχρονη στάθμευση των οχημάτων αυτών, 
προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά λειτουργικών τους αναγκών. 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου   
Και  
• Παραχωρούνται δύο (2)  θέσεις (5,00Χ 2,50)μ2/θέση στο  
Εμπορικό- Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
 
Κεφάλαιο_3:  Άλλες διατάξεις 
3.1. Όλες οι μέχρι σήμερα χορηγηθείσες άδειες αποκλειστικής 
στάθμευσης για φορτ/ση σε καταστήματα, επιχειρήσεις, 
ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, φαρμακεία, 
φροντιστήρια κλπ παύουν να ισχύουν με την έναρξη  ισχύoς της 
παρούσας κανονιστικής απόφασης. 
3.2.  Οποιαδήποτε άλλη διάταξη (παλαιότερες αποφάσεις – 
βεβαιώσεις – παραχωρήσεις κλπ) αντίκειται στην παρούσα 
κανονιστική  παύει να ισχύει.   
3.4  Η παρούσα Κανονιστική απόφαση δεν αφορά το άρθρο 2 του 
ΦΕΚ 406Δ/15-4-2005 «Περί καθορισμού απαιτούμενου αριθμού 
θέσεων στάθμευσης και άλλες σχετικές ρυθμίσεις στην εντός 
διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου περιοχή». 
 
 

         
 
     ΑΚΡΙΒΕΣ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
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