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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: 310/2018 

 
 

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 3.3: Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2018 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 
31/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: 
Καθορισμός χώρων στάθμευσης, i. Γενικής χρήσεως για την 
εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. 
Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμΕΑ στο κέντρο της 
πόλης, iv. Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού οχήματος 
Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου. » 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.ΜΠαλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη 

του Σώματος  την αρ.30/28.3.2018 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. 31/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου  με 
την οποία εισηγείται τον καθορισμό χώρων στάθμευσης, i. Γενικής χρήσεως 
για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. 
Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης, iv. 
Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας στο 
κέντρο πόλεως Ρόδου, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Δνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών 
της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 3/2018 Μελέτη της προαναγραφόμενης 
Υπηρεσίας που έχει ως κατωτέρω: 
 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών λαμβάνοντας υπόψη  

I. Την ΚΥΑ Δ2/3311/1992 (ΦΕΚ 3Β/19921) όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την Κ.Υ.Α.  ΔΜΕΟ/στ/3430/11-6-1993 (ΦΕΚ 456Β/1993) 

II. Το άρθρο 48 του Νόμου 4313/2014 που αντικαθιστά το άρθρο 52 
του ΚΟΚ 

III. Το πόρισμα του 2004, υπόθεση 16295/2002, με θέμα «Παραχώρηση 
αποκλειστικών χώρων στάθμευσης στην Περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων» 

IV. Τα κατά καιρούς αιτήματα των πολιτών 
V. Την αναγκαιότητα χωροθέτησης θέσεων στάσης και στάθμευσης για 

ΑΜΕΑ , ΜΟΤΟ, Τουριστικών Λεωφορείων (ιδιαίτερα τους εαρινούς μήνες)  
VI. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

VII. Τις ισχύουσες Κανονιστικές αποφάσεις 
VIII. Τις κατά καιρούς συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας 

Ρόδου, τον Πρόεδρο των Τουριστικών Λεωφορείων και τον Πρόεδρο του 
Συνδέσμου των Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσεως 
Ρόδου «Κολοσσός»  
 
Προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την οποία 
προβλέπονται τα παρακάτω: 
 
Καθορισμός χώρων στάθμευσης  
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i. Γενικής Χρήσεως  για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων και 
τροφοδοσίας καταστημάτων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι φορτοεκφορτώσεων στο κέντρο 
πόλεως Ρόδου για της διευκόλυνση φορτοεκφορτώσεων και τροφοδοσίας 
των καταστημάτων με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο ορίζεται από 07:00 
έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00. Πέραν του ωραρίου παραχώρησης οι 
θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις  στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες 
ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση για κάθε 
οδό).  
Το ωράριο αυτό μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλεξάνδρου Διάκου αριθμός 9 
 Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμό 13 
 Οδός Αμερικής αριθμός 16 και αριθμός 50 
 Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 28 
 Οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 1 
 Οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 17 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  για 

την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων) 
 Οδός Γ. Παπανικολάου αριθμός 9 

 
o Όσες προσωπικές θέσεις (επιχειρήσεων – καταστήματα κλπ) έχουν 
παραχωρηθεί με προγενέστερη διαδικασία, με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος παύουν να ισχύουν και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα 
προβεί άμεσα στην κατάργηση αυτών.   
o Επιτρέπεται η χρήση γερανού για την απομάκρυνση παρανόμως 
σταθμευμένων οχημάτων στην πόλη καθώς και χρήση μηχανισμών 
ακινητοποίησης οχημάτων σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα.  
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται σε 
κάθε χωροθετημένη θέση η τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-39 και 
Πρ-3β σε συνδυασμό με Πληροφοριακή πρόσθετη πινακίδα όπου θα 
αναγράφεται αναλυτικά το ωράριο απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων 
Ι.Χ. .  
 
 
 
 
 
 
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 
ii. Στάσης Τουριστικών Λεωφορείων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι στάσεων Τουριστικών Λεωφορείων 
στο κέντρο της πόλεως Ρόδου για την εξυπηρέτηση των τουριστών καθ όλο 
το 24ωρο από 1η Μαρτίου έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Πέραν της 
περιόδου αυτής οι θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις  στάθμευσης 
οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική 
απόφαση για κάθε οδό). 
Η περίοδος αυτή μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

από 07:00 έως 10:00 και 
από 15:00 έως 17:00 

Πλην οχημάτων 
Τροφοδοσίας 
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 Οδός Αθανασιάδη έμπροσθεν ξενοδοχείου Horizon Hotel  (2 θέσεις) 
 Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έμπροσθεν ξενοδοχείου blue sky 

(1 θέση) 
 Οδός 7ης Μαρτίου 

Μία θέση στον αριθμό 2 (έμπροσθεν κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης) 
Μία θέση στην δυτική όψη του Ευαγγελισμού 
Δύο θέσεις παράπλευρα  της νησίδας που βρίσκεται δίπλα από το Εθνικό 
Θέατρο. 

 Οδός Κω, μεταξύ ξενοδοχείων Mediterranean Και Ιβίσκος έναντι 
 Οδός Καλύμνου δύο θέσεις  
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  για 

την εξυπηρέτηση φορτ/σεων σε επιχειρήσεις , καταστήματα κ.λ.π.) 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 (TOUR) σε συνδυασμό με 
πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται η χρονική περίοδος της 
παραχώρησης σε κάθε θέση. 
 

                                      
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
Όσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερες αποφάσεις  παύουν να 
ισχύουν με την εφαρμογή της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης 
 
iii. ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης της Ρόδου 
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ στο 
κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλ. Διάκου αριθμός 7 
 Οδός Αμερικής αριθμός 19 

Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ που 
έχουν χωροθετηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύ πλην 
της οδού Αβέρωφ όπου καταργούνται οι υπάρχουσες και καθορίζεται μία 
στη συμβολή της οδού Αβέρωφ με τον πεζόδρομο επί της οδού Καρπάθου. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα  τοποθετηθούν 
Πληροφοριακές Πινακίδες Ρ-71στις αναφερόμενες θέσεις. 
 
ιv.  Στάθμευση για μοτοποδήλατα  
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις στάθμευσης Μοτοποδηλάτων 
στο κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Γ. Αβέρωφ, στην συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού 
Καρπάθου 

 Οδός Γ. Γρίβα αριθμός 28 
 Οδός Εθν. Μακαρίου αριθμός 1 
 Οδός Ι. Δραγούμη αριθμός 14-16 

από 1η Μαρτίου  
έως 15 Νοεμβρίου 
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 Οδός Νικ. Μανδηλαρά αριθμός 42-44 
 Οδός 7ης Μαρτίου αριθμός 2 και αριθμός 8 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22 

 
Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν χωροθετηθεί με 
προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύ.  
Με την παρούσα κανονιστική απόφαση επικαιροποιούμε τη χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου από τη 
συμβολή της με την Πλατεία Κύπρου έως τους Φωτεινούς σηματοδότες 
(Εθνάρχου Μακαρίου και Αμερικής) στην αριστερή πλευρά του 
οδοστρώματος με την αυτή  κατεύθυνση.  
Με την παρούσα απαγορεύεται η στάση – στάθμευση Μοτοποδηλάτων σε 
θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.  
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής στις αναφερόμενες θέσεις θα 
τοποθετηθούν Πληροφοριακές Πινακίδες Πρ -16δ 
 
v.  Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας  
Με την παρούσα χωροθετείται θέση στάθμευσης επί της οδού Παπάγου, 
έναντι από την συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου για την 
εξυπηρέτηση Υ.Ο. της Τουριστική Αστυνομίας.  
Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης προβλέπεται η τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40 με πρόσθετη πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται 
«Εξαιρούνται Υ.Ο. Τουριστικής Αστυνομίας» .  
  
 
 
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,15 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Για την εφαρμογή της παρούσας μελέτης  απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής 
Απόφασης». 
Η κατακόρυφη σήμανση και η απαραίτητη οριζόντια διαγράμμιση θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73260003 «Σήμανση 
οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.» 
 
 
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 
 

1) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος 

Εξαιρούνται Υ.Ο. 
Τουριστικής Αστυνομίας 

φορτοεκφόρτωσης 
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2) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό 
χώρων στάθμευσης, i. Γενικής χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε 
επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. 
ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης, iv. Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού 
οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου, ως κάτωθι: 
 
 
Καθορισμός χώρων στάθμευσης  
i. Γενικής Χρήσεως  για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων και 
τροφοδοσίας καταστημάτων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι φορτοεκφορτώσεων στο κέντρο 
πόλεως Ρόδου για της διευκόλυνση φορτοεκφορτώσεων και τροφοδοσίας 
των καταστημάτων με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο ορίζεται από 07:00 
έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00. Πέραν του ωραρίου παραχώρησης οι 
θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις  στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες 
ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση για κάθε 
οδό).  
Το ωράριο αυτό μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλεξάνδρου Διάκου αριθμός 9 
 Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμό 13 
 Οδός Αμερικής αριθμός 16 και αριθμός 50 
 Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 28 
 Οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 1 
 Οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 17 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  για 

την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων) 
 Οδός Γ. Παπανικολάου αριθμός 9 

 
o Όσες προσωπικές θέσεις (επιχειρήσεων – καταστήματα κλπ) έχουν 
παραχωρηθεί με προγενέστερη διαδικασία, με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος παύουν να ισχύουν και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα 
προβεί άμεσα στην κατάργηση αυτών.   
o Επιτρέπεται η χρήση γερανού για την απομάκρυνση παρανόμως 
σταθμευμένων οχημάτων στην πόλη καθώς και χρήση μηχανισμών 
ακινητοποίησης οχημάτων σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα.  
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται σε 
κάθε χωροθετημένη θέση η τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-39 και 
Πρ-3β σε συνδυασμό με Πληροφοριακή πρόσθετη πινακίδα όπου θα 
αναγράφεται αναλυτικά το ωράριο απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων 
Ι.Χ. .  
 
 
 
 
 
 
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 

από 07:00 έως 10:00 και 
από 15:00 έως 17:00 

Πλην οχημάτων 
Τροφοδοσίας 
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ii. Στάσης Τουριστικών Λεωφορείων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι στάσεων Τουριστικών Λεωφορείων 
στο κέντρο της πόλεως Ρόδου για την εξυπηρέτηση των τουριστών καθ όλο 
το 24ωρο από 1η Μαρτίου έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Πέραν της 
περιόδου αυτής οι θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις  στάθμευσης 
οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική 
απόφαση για κάθε οδό). 
Η περίοδος αυτή μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αθανασιάδη έμπροσθεν ξενοδοχείου Horizon Hotel  (2 θέσεις) 
 Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έμπροσθεν ξενοδοχείου blue sky 

(1 θέση) 
 Οδός 7ης Μαρτίου 

Μία θέση στον αριθμό 2 (έμπροσθεν κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης) 
Μία θέση στην δυτική όψη του Ευαγγελισμού 
Δύο θέσεις παράπλευρα  της νησίδας που βρίσκεται δίπλα από το Εθνικό 
Θέατρο. 

 Οδός Κω, μεταξύ ξενοδοχείων Mediterranean Και Ιβίσκος έναντι 
 Οδός Καλύμνου δύο θέσεις  
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  για 

την εξυπηρέτηση φορτ/σεων σε επιχειρήσεις , καταστήματα κ.λ.π.) 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 
τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 (TOUR) σε συνδυασμό με 
πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται η χρονική περίοδος της 
παραχώρησης σε κάθε θέση. 
 

                                      
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
Όσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερες αποφάσεις  παύουν να 
ισχύουν με την εφαρμογή της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης 
 
iii. ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης της Ρόδου 
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ στο 
κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλ. Διάκου αριθμός 7 
 Οδός Αμερικής αριθμός 19 

Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ που 
έχουν χωροθετηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύ πλην 
της οδού Αβέρωφ όπου καταργούνται οι υπάρχουσες και καθορίζεται μία 
στη συμβολή της οδού Αβέρωφ με τον πεζόδρομο επί της οδού Καρπάθου. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα  τοποθετηθούν 
Πληροφοριακές Πινακίδες Ρ-71στις αναφερόμενες θέσεις. 
 

από 1η Μαρτίου  
έως 15 Νοεμβρίου 
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ιv.  Στάθμευση για μοτοποδήλατα  
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις στάθμευσης Μοτοποδηλάτων 
στο κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Γ. Αβέρωφ, στην συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού 
Καρπάθου 

 Οδός Γ. Γρίβα αριθμός 28 
 Οδός Εθν. Μακαρίου αριθμός 1 
 Οδός Ι. Δραγούμη αριθμός 14-16 
 Οδός Νικ. Μανδηλαρά αριθμός 42-44 
 Οδός 7ης Μαρτίου αριθμός 2 και αριθμός 8 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22 

 
Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν χωροθετηθεί με 
προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύ.  
Με την παρούσα κανονιστική απόφαση επικαιροποιούμε τη χωροθέτηση 
θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου από τη 
συμβολή της με την Πλατεία Κύπρου έως τους Φωτεινούς σηματοδότες 
(Εθνάρχου Μακαρίου και Αμερικής) στην αριστερή πλευρά του 
οδοστρώματος με την αυτή  κατεύθυνση.  
Με την παρούσα απαγορεύεται η στάση – στάθμευση Μοτοποδηλάτων σε 
θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.  
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής στις αναφερόμενες θέσεις θα 
τοποθετηθούν Πληροφοριακές Πινακίδες Πρ -16δ 
 
v.  Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας  
Με την παρούσα χωροθετείται θέση στάθμευσης επί της οδού Παπάγου, 
έναντι από την συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου για την 
εξυπηρέτηση Υ.Ο. της Τουριστική Αστυνομίας.  
Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης προβλέπεται η τοποθέτηση 
πινακίδας Ρ-40 με πρόσθετη πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται 
«Εξαιρούνται Υ.Ο. Τουριστικής Αστυνομίας» .  
  
 
 
 
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,15 με  
μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 
Η κατακόρυφη σήμανση και η απαραίτητη οριζόντια διαγράμμιση θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73260003 «Σήμανση 
οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.» 

 

 
 
 
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. 

Εξαιρούνται Υ.Ο. 
Τουριστικής Αστυνομίας 

φορτοεκφόρτωσης 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση , μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται στο Πρακτικό 

της Συνεδρίασης, 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  για τον καθορισμό χώρων στάθμευσης, i. Γενικής 
χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, 
καταστήματα κλπ, ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμΕΑ στο 
κέντρο της πόλης, iv. Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού οχήματος 
Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου, σύμφωνα και με 
την αρ. 31/2018 Απόφαση της Δ.Κ.Ρόδου, ως ακολούθως: 

 
 

Καθορισμός χώρων στάθμευσης  
i. Γενικής Χρήσεως  για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων και 
τροφοδοσίας καταστημάτων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι φορτοεκφορτώσεων στο 
κέντρο πόλεως Ρόδου για της διευκόλυνση φορτοεκφορτώσεων και 
τροφοδοσίας των καταστημάτων με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο 
ορίζεται από 07:00 έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00. Πέραν του 
ωραρίου παραχώρησης οι θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις  
στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την 
ισχύουσα κανονιστική απόφαση για κάθε οδό).  
Το ωράριο αυτό μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του 
Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλεξάνδρου Διάκου αριθμός 9 
 Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμό 13 
 Οδός Αμερικής αριθμός 16 και αριθμός 50 
 Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 28 
 Οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 1 
 Οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 17 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  

για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων) 
 Οδός Γ. Παπανικολάου αριθμός 9 

 
o Όσες προσωπικές θέσεις (επιχειρήσεων – καταστήματα κλπ) 
έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερη διαδικασία, με την έναρξη 
ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν και η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών θα προβεί άμεσα στην κατάργηση αυτών.   
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o Επιτρέπεται η χρήση γερανού για την απομάκρυνση 
παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων στην πόλη καθώς και χρήση 
μηχανισμών ακινητοποίησης οχημάτων σε παράνομα σταθμευμένα 
οχήματα.  
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη 
προβλέπεται σε κάθε χωροθετημένη θέση η τοποθέτηση Ρυθμιστικής 
Πινακίδας Ρ-39 και Πρ-3β σε συνδυασμό με Πληροφοριακή πρόσθετη 
πινακίδα όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το ωράριο απαγόρευσης 
στάθμευσης οχημάτων Ι.Χ. .  
 
 
 
 
 
 
 

Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 
0,27 με  μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 
ii. Στάσης Τουριστικών Λεωφορείων 
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι στάσεων Τουριστικών 
Λεωφορείων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου για την εξυπηρέτηση των 
τουριστών καθ όλο το 24ωρο από 1η Μαρτίου έως και 15 Νοεμβρίου 
κάθε έτους. Πέραν της περιόδου αυτής οι θέσεις αυτές θα 
λειτουργούν ως θέσεις  στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες ή 
ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση για 
κάθε οδό). 
Η περίοδος αυτή μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του 
Δημάρχου. 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αθανασιάδη έμπροσθεν ξενοδοχείου Horizon Hotel  (2 
θέσεις) 

 Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έμπροσθεν ξενοδοχείου 
blue sky (1 θέση) 

 Οδός 7ης Μαρτίου 
Μία θέση στον αριθμό 2 (έμπροσθεν κτιρίου Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης) 
Μία θέση στην δυτική όψη του Ευαγγελισμού 
Δύο θέσεις παράπλευρα  της νησίδας που βρίσκεται δίπλα από το 
Εθνικό Θέατρο. 

 Οδός Κω, μεταξύ ξενοδοχείων Mediterranean Και Ιβίσκος 
έναντι 

 Οδός Καλύμνου δύο θέσεις  
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις  

για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων σε επιχειρήσεις , καταστήματα 
κ.λ.π.) 
 

από 07:00 έως 10:00 και 
από 15:00 έως 17:00 

Πλην οχημάτων 
Τροφοδοσίας 
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Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη 
προβλέπεται η τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 (TOUR) σε 
συνδυασμό με πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται η 
χρονική περίοδος της παραχώρησης σε κάθε θέση. 
 

                                      
 

Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 
0,27 με  μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
Όσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερες αποφάσεις  
παύουν να ισχύουν με την εφαρμογή της παρούσας Κανονιστικής 
Απόφασης 
 
iii. ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης της Ρόδου 
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ 
στο κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Αλ. Διάκου αριθμός 7 
 Οδός Αμερικής αριθμός 19 

Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ 
που έχουν χωροθετηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν 
ισχύ πλην της οδού Αβέρωφ όπου καταργούνται οι υπάρχουσες και 
καθορίζεται μία στη συμβολή της οδού Αβέρωφ με τον πεζόδρομο επί 
της οδού Καρπάθου. 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα  τοποθετηθούν 
Πληροφοριακές Πινακίδες Ρ-71στις αναφερόμενες θέσεις. 
 
ιv.  Στάθμευση για μοτοποδήλατα  
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις στάθμευσης 
Μοτοποδηλάτων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου . 
Οι θέσεις αυτές είναι: 

 Οδός Γ. Αβέρωφ, στην συμβολή της με τον πεζόδρομο της 
οδού Καρπάθου 

 Οδός Γ. Γρίβα αριθμός 28 
 Οδός Εθν. Μακαρίου αριθμός 1 
 Οδός Ι. Δραγούμη αριθμός 14-16 
 Οδός Νικ. Μανδηλαρά αριθμός 42-44 
 Οδός 7ης Μαρτίου αριθμός 2 και αριθμός 8 
 Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22 

 
Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν χωροθετηθεί 
με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν εν ισχύ.  

από 1η Μαρτίου  
έως 15 Νοεμβρίου 
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Με την παρούσα κανονιστική απόφαση επικαιροποιούμε τη 
χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Εθνάρχου 
Μακαρίου από τη συμβολή της με την Πλατεία Κύπρου έως τους 
Φωτεινούς σηματοδότες (Εθνάρχου Μακαρίου και Αμερικής) στην 
αριστερή πλευρά του οδοστρώματος με την αυτή  κατεύθυνση.  
Με την παρούσα απαγορεύεται η στάση – στάθμευση 
Μοτοποδηλάτων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.  
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής στις αναφερόμενες θέσεις θα 
τοποθετηθούν Πληροφοριακές Πινακίδες Πρ -16δ 
 
v.  Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας  
Με την παρούσα χωροθετείται θέση στάθμευσης επί της οδού 
Παπάγου, έναντι από την συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού 
Καρπάθου για την εξυπηρέτηση Υ.Ο. της Τουριστική Αστυνομίας.  
Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης προβλέπεται η 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 με πρόσθετη πληροφοριακή πινακίδα 
όπου θα αναγράφεται «Εξαιρούνται Υ.Ο. Τουριστικής Αστυνομίας» .  
  
 
 
 

Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 
0,15 με  μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά. 
 
Η κατακόρυφη σήμανση και η απαραίτητη οριζόντια διαγράμμιση θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-73260003 
«Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων 
και Κ.Ο.Κ.» 

 
         
 
     ΑΚΡΙΒΕΣ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

 
 
 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

Εξαιρούνται Υ.Ο. 
Τουριστικής Αστυνομίας 

φορτοεκφόρτωσης 


