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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  25/9/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:15/25-9-2018    Αριθ. Απόφασης: 1046/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25η Σεπτεμβρίου 2018 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. 
2/57297/21.9.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

28. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
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Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος ( 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

20.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

8. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

4. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικαιολογημένη) 9. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 

10. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ  

 11.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς και οι 
Νομικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θ.Παπαγεωργίου και Εμμ.Στάγκας.   
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
 
 
 

Θ Ε Μ Α 5.3: Έγκριση της αρ. 118/2018 Απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
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9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημoτικής Κοινότητας 
Ιαλυσού με θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση θέσεων για 
πιάτσες ΤΑΞΙ στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού». 
 
 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου  θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ. 
118/2019  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , η οποία έχει 
ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 9/2018 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού με την οποία 
προτείνει τις παρακάτω θέσεις πιάτσας ΤΑΞΙ 
 

ΘΕΣΗ 1: Στη θέση αυτή (επί της Λεωφ. Ηρακλειδών, εντός του χώρου 
στάθμευσης, απέναντι από το ξενοδοχείο «Μίρα Μάρε» - εντός της κ.μ. 133 
γαιών Ιξιάς), όπως αρχικά είχε προταθεί στο παραπάνω σχετ. (1) έγγραφό 
μας, θα ήταν δυνατή η χωροθέτηση με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά ή κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου. Δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το σχετ. (2), ο χώρος αυτός δεν ανήκει πλέον κατά χρήση στο 
δήμο Ρόδου, δεν δύναται να χωροθετηθεί πιάτσα ΤΑΞΙ.  

ΘΕΣΗ 2: Στη θέση αυτή (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, έμπροσθεν του 
«ακινήτου Ψιμόριφου» - κ.μ. 16 γαιών Ιξιάς και πλησίον της 
ξενοδοχειακής μονάδας  «Ixian Grand Hotel»), η υπηρεσία μας δεν έχει 
αντίρρηση για τη χωροθέτηση συνολικά οχτώ (8) θέσεων στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ αντί των τεσσάρων που αρχικά είχαν προταθεί στο παραπάνω 
σχετ. (1) έγγραφό μας, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με εκπρόσωπο 
του σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ρόδου. 

ΘΕΣΗ 3: Στη θέση αυτή (περιοχή της οδού Φερενίκης ανατολικά του 
Κ.Χ. που βρίσκεται στην κ.μ. 405 γαιών Τριαντών και νοτιοανατολικά του 
εμπορικού κέντρου «Καρτάλη») ισχύει η πρόταση χωροθέτησης όπως αυτή 
διατυπώνεται στο  σχετ. (1) έγγραφό μας. Στη θέση αυτή προτείνεται να  
χωροθετηθούν πέντε (5) θέσεις στάθμευσης για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 4: Στη θέση αυτή (επί της οδού Γ. Παπανδρέου - πλατεία 
Αποστολίδη - ανάμεσα στα Ο.Τ. 155 και 156) ισχύει η πρόταση 
χωροθέτησης όπως αυτή διατυπώνεται στο  σχετ. (1) έγγραφό μας. Στη 
θέση αυτή προτείνεται να  χωροθετηθούν οχτώ (8) θέσεις στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 5: Στη θέση αυτή (επί της οδού Τριαντών έμπροσθεν και 
παραπλεύρως του Κ.Χ. που συνορεύει με το Ο.Τ. 113) όπως αρχικά είχε 
προταθεί στο παραπάνω σχετ. (1) έγγραφό μας θα ήταν δυνατή η 
χωροθέτηση υπό προϋποθέσεις για τις οποίες θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει η 
Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών (μονοδρόμηση κάθετης οδού, 
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και διαμόρφωση οδοστρώματος). 
Έχοντας υπόψη το σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών προτείνεται να χωροθετηθούν πέντε (5) θέσεις στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ μόνο επί της οδού Τριαντών όπως αυτές περιγράφονται στο σχετ. 
(2).   
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 Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο κιόσκι επί της οδού Τριαντών, 
θα πρέπει να απομακρυνθεί και να τηρηθούν όσα αναφέρονται στο 
σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

 

Στη συνέχεια Ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 
μελών την ΑΠ 651/27-3-2018 εισήγηση της Δνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού η οποία έχει ως ακολούθως: 

 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Θέσεων για πιάτσες ταξί στη Δημοτική 

Κοινότητα Ιαλυσού. 
 ΣΧΕΤ. : 1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 196/2017 έγγραφο μας 
  2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 16/17974/21-3-2018 (651/22-3-2018 ΔΠΣ) 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα προτείνονται τα 
εξής : 

ΘΕΣΗ 1: Στη θέση αυτή (επί της Λεωφ. Ηρακλειδών, εντός του χώρου 
στάθμευσης, απέναντι από το ξενοδοχείο «Μίρα Μάρε» - εντός της κ.μ. 133 
γαιών Ιξιάς), όπως αρχικά είχε προταθεί στο παραπάνω σχετ. (1) έγγραφό 
μας, θα ήταν δυνατή η χωροθέτηση με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω 
ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά ή κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου. Δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το σχετ. (2), ο χώρος αυτός δεν ανήκει πλέον κατά χρήση στο 
δήμο Ρόδου, δεν δύναται να χωροθετηθεί πιάτσα ΤΑΞΙ.  

ΘΕΣΗ 2: Στη θέση αυτή (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, έμπροσθεν του 
«ακινήτου Ψιμόριφου» - κ.μ. 16 γαιών Ιξιάς και πλησίον της 
ξενοδοχειακής μονάδας  «Ixian Grand Hotel»), η υπηρεσία μας δεν έχει 
αντίρρηση για τη χωροθέτηση συνολικά οχτώ (8) θέσεων στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ αντί των τεσσάρων που αρχικά είχαν προταθεί στο παραπάνω 
σχετ. (1) έγγραφό μας, κατόπιν προφορικής συνεννόησης με εκπρόσωπο 
του σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ρόδου. 

ΘΕΣΗ 3: Στη θέση αυτή (περιοχή της οδού Φερενίκης ανατολικά του 
Κ.Χ. που βρίσκεται στην κ.μ. 405 γαιών Τριαντών και νοτιοανατολικά του 
εμπορικού κέντρου «Καρτάλη») ισχύει η πρόταση χωροθέτησης όπως αυτή 
διατυπώνεται στο  σχετ. (1) έγγραφό μας. Στη θέση αυτή προτείνεται να  
χωροθετηθούν πέντε (5) θέσεις στάθμευσης για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 4: Στη θέση αυτή (επί της οδού Γ. Παπανδρέου - πλατεία 
Αποστολίδη - ανάμεσα στα Ο.Τ. 155 και 156) ισχύει η πρόταση 
χωροθέτησης όπως αυτή διατυπώνεται στο  σχετ. (1) έγγραφό μας. Στη 
θέση αυτή προτείνεται να  χωροθετηθούν οχτώ (8) θέσεις στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 5: Στη θέση αυτή (επί της οδού Τριαντών έμπροσθεν και 
παραπλεύρως του Κ.Χ. που συνορεύει με το Ο.Τ. 113) όπως αρχικά είχε 
προταθεί στο παραπάνω σχετ. (1) έγγραφό μας θα ήταν δυνατή η 
χωροθέτηση υπό προϋποθέσεις για τις οποίες θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει η 
Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών (μονοδρόμηση κάθετης οδού, 
απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και διαμόρφωση οδοστρώματος). 
Έχοντας υπόψη το σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών προτείνεται να χωροθετηθούν πέντε (5) θέσεις στάθμευσης 
για ΤΑΞΙ μόνο επί της οδού Τριαντών όπως αυτές περιγράφονται στο σχετ. 
(2).   
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 Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο κιόσκι επί της οδού Τριαντών, 
θα πρέπει να απομακρυνθεί και να τηρηθούν όσα αναφέρονται στο 
σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

Έπειτα από τα παραπάνω παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά 
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 
3852/04-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α'/07-06-2010) περί αρμοδιοτήτων 
συμβουλίου δημοτικής κοινότητας και του άρθρου 79 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις 
διατάξεις  του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-
2010) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 
Κοινότητας Ιαλυσού και εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την χωροθέτηση 
θέσεων για πιάτσες ΤΑΞΙ στην Δημοτική κοινότητα Ιαλυσού ως ακολούθως: 

ΘΕΣΗ 1: Δεν δύναται να χωροθετηθεί πιάτσα ΤΑΞΙ, διότι ο χώρος αυτός δεν 
ανήκει πλέον κατά χρήση στο δήμο Ρόδου, 

ΘΕΣΗ 2: Στη θέση αυτή (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, έμπροσθεν του 
«ακινήτου Ψιμόριφου» - κ.μ. 16 γαιών Ιξιάς και πλησίον της 
ξενοδοχειακής μονάδας  «Ixian Grand Hotel»), οχτώ (8) θέσεων 
στάθμευσης για ΤΑΞΙ  

ΘΕΣΗ 3: Στη θέση αυτή (περιοχή της οδού Φερενίκης ανατολικά του 
Κ.Χ. που βρίσκεται στην κ.μ. 405 γαιών Τριαντών και νοτιοανατολικά του 
εμπορικού κέντρου «Καρτάλη») πέντε (5) θέσεων στάθμευσης για 
ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 4: Στη θέση αυτή (επί της οδού Γ. Παπανδρέου - πλατεία 
Αποστολίδη - ανάμεσα στα Ο.Τ. 155 και 156) οχτώ (8) θέσεων  
στάθμευσης για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 5: Στη θέση αυτή (επί της οδού Τριαντών έμπροσθεν και 
παραπλεύρως του Κ.Χ. που συνορεύει με το Ο.Τ. 113) πέντε (5) θέσεων 
στάθμευσης για ΤΑΞΙ μόνο επί της οδού Τριαντών όπως αυτές 
περιγράφονται στο σχετ. (2).   

 Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο κιόσκι επί της οδού Τριαντών, 
θα πρέπει να απομακρυνθεί και να τηρηθούν όσα αναφέρονται στο 
σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος , ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ.Σ.Στάγκας, οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Α.Παπουράς, και Α.Μπιλλιά και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Μ.Καραγιάννη, Α.Κωνσταντίνου, Π.Τοκούζης, 
Ε.Κασσανής και Γ.Σαρικάς ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και των άρθρων  79 και 93   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. 118/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής για την  χωροθέτηση θέσεων για πιάτσες ΤΑΞΙ στην Δημοτική 
κοινότητα Ιαλυσού, σύμφωνα και με την αρ. 9/2018 Απόφαση του 
Συμβουλίου της Δ.Κ.Ιαλυσού, ως ακολούθως: 
 

ΘΕΣΗ 1: Δεν δύναται να χωροθετηθεί πιάτσα ΤΑΞΙ στη θέση αυτή, επί 
της Λεωφόρου Ηρακλειδών, εντός του χώρου στάθμευσης, απέναντι 
από το ξενοδοχείο «Μίρα Μάρε» - εντός της Κ.Μ. 133 γαιών Ιξιάς 
διότι ο χώρος αυτός δεν ανήκει πλέον κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου. 

ΘΕΣΗ 2: Στη θέση αυτή (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, έμπροσθεν 
του «ακινήτου Ψιμόριφου» - κ.μ. 16 γαιών Ιξιάς και πλησίον της 
ξενοδοχειακής μονάδας  «Ixian Grand Hotel»), οχτώ (8) θέσεις 
στάθμευσης για ΤΑΞΙ  

ΘΕΣΗ 3: Στη θέση αυτή (περιοχή της οδού Φερενίκης ανατολικά 
του Κ.Χ. που βρίσκεται στην κ.μ. 405 γαιών Τριαντών και 
νοτιοανατολικά του εμπορικού κέντρου «Καρτάλη») πέντε (5) 
θέσεις στάθμευσης για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 4: Στη θέση αυτή (επί της οδού Γ. Παπανδρέου - πλατεία 
Αποστολίδη - ανάμεσα στα Ο.Τ. 155 και 156) οχτώ (8) θέσεις  
στάθμευσης για ΤΑΞΙ. 

ΘΕΣΗ 5: Στη θέση αυτή (επί της οδού Τριαντών έμπροσθεν και 
παραπλεύρως του Κ.Χ. που συνορεύει με το Ο.Τ. 113) πέντε (5) 
θέσεις στάθμευσης για ΤΑΞΙ μόνο επί της οδού Τριαντών όπως 
αυτές περιγράφονται στο σχετ. (2) έγγραφο Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών.   
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Σε κάθε περίπτωση το υφιστάμενο κιόσκι επί της οδού Τριαντών, 
θα πρέπει να απομακρυνθεί και να τηρηθούν όσα αναφέρονται 
στο σχετ. (2) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών.  
 
 
 
 
 
 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
    

 


