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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 
                 Πρακτικό εκ περιφοράς  Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/14-05-2020 

        Στη Ρόδο σήμερα 14-05-2020 ημέρα Πέμπττη  και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς 

διαδικασία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ. 761/08-09-2019 περί της 
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ. ΑΔΑ: ΩΡ5ΥΩ1Ρ-ΖΛΓ σύμφωνα με τα άρθρα 
74 του Ν. 3852/2020, 2 του Ν. 4623/2019 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αριθ. 90/2019), και την υπ’ 
αριθ. 4463/17-9-2019 απόφαση του  Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη 
στην Ε.Π.Ζ»),  σύμφωνα με την υπ’ αριθ.         2/ 19379/08-05-2020 που δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 

4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄) το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, την παραγρ.1 του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 

40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς επίσης και τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 
Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση 

του Κορωνοϊού, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 
  

 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον το 1/2 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) μελών 

συναινούν με την δια περιφοράς διαδικασία εννέα (09 ) μέλη  ήτοι 
 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Νικόλαος 

Καραμαρίτης- Αντιδήμαρχος- Μέλος 3) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος –Μέλος 4) Σπυρίδων 

Σπυρόπουλος- Μέλος 5) Σάββας Καραταπάνης- Μέλος 6) Βασίλειος Παπαοικονόμου- Μέλος 7) 
Αθανάσιος Στάμος- Μέλος 8) Δημήτριος Ιωσήφ- Μέλος  

                  
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης –Μέλος και 2) Ιωάννης Αφεντούλης 

Αντιπρόεδρος, 3) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος οι οποίοι απέστειλαν από κοινού ηλεκτρονικό μήνυμα 

στο οποίο δηλώνουν την παρουσία τους χωρίς συμμετοχή στη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, διότι δεν συμφωνούν με την δια περιφοράς 

συνεδρίαση και προτείνουν τηλεδιάσκεψη για τους παρακάτω λόγους:  
 Δεν υπάρχει η δυνατότητα η κάθε παράταξη και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να γνωρίζει 

τις τοποθετήσεις των υπολοίπων. Ακόμη και μετά την ανάρτηση των αποφάσεων στη Διαύγεια και 

των Πρακτικών της κάθε συνεδρίασης, γίνεται γνωστό μόνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και 
όχι οι τοποθετήσεις παρατάξεων και συμβούλων. 

 Δεν υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και ανταλλαγής επιχειρημάτων για πολύ σοβαρά 

θέματα, που δεν είναι επείγοντα, δεν σχετίζονται με τα μέτρα για την προστασία από τον COVID-19 

και η δημοτική αρχή εντάσσει στην ημερήσια διάταξη.  
 Η Επιτροπή είναι ολιγομελής και η αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου όπου 

πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι μεγάλη ουτως ώστε οι αποστάσεις μεταξύ 

των μελών εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία και την ασφάλεια μας.  

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της 4ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου τριών (3) 
θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για τα παρακάτω θέματα που έχουν ως εξής: 
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  Αρ. αποφ.   42    /14-05-2020                                      ΑΔΑ: ΨΨ33Ω1Ρ-23Ζ 

                                                                                            ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Περίληψη 

Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. 
Αρχαγγέλου με τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου 

 

Α)  ΑΠΟΦΑΣΗ  12/2020 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 8Ο   (ΕΚΤΑΚΤΟ) : Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο 

Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου 
 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος, ο οποίος είπε τα εξής: 

Όπως γνωρίζετε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με το υπ αριθ. 
16/10383/26-2-2020 έγγραφό της, μας παραθέτει μία μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου με τίτλο «Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου», αφού 
πρώτα διενήργησε αυτοψία στον κεντρικό δρόμο του Αρχαγγέλου και διαπίστωσε την «άναρχη» 

στάθμευση των οχημάτων και τη μη τήρηση του ΚΟΚ. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τεχνική 
περιγραφή και σχέδια, τα οποία και βρίσκονται στη διάθεσή σας.  

Απομένει, λοιπόν, η δική μας κανονιστική απόφαση για την εφαρμογή της μελέτης και τη 

βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που ταλανίζει το χωριό μας. 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρχαγγέλου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει  

σχετικά. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρχαγγέλου έπειτα από διαλογική συζήτηση.    

 
Γνωμοδοτεί Ομόφωνα 

  
Υπέρ της αποδοχής της Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο 

Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου, όπως ακριβώς την απέστειλε η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 
 

 
Β) Τεχνική έκθεση Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Αριθ. 4/2020 

 
Τεχνική Περιγραφή 

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη την «άναρχη» στάθμευση των οχημάτων και τη μη 
τήρηση του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας στον κεντρικό δρόμο στον οικισμό του Αρχαγγέλου 

συνέταξε την παρούσα μελέτη η οποία προβλέπει: 

 
o τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης γενικής χρήσεως για ΑμεA 

o τη χωροθέτηση θέσεων των στάσεων μέσων  μαζικής μεταφοράς  
o τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης  για ΜΟΤΟποδήλατα, και τη  

o χωροθέτηση ελεύθερων θέσεων στάσης/στάθμευσης  
στην κεντρική οδό Αγίων Αποστολών της Δ.Κ. Αρχαγγέλου. 

 

 
Ειδικότερα: 

Α. Η Χωροθέτηση θέσεων ΑμεΑ γενικής χρήσεως   
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις των ΑμεΑ γενικής χρήσεως όπως αυτές 

εμφαίνονται στα συνημμένα και θεωρημένα σχέδια Ρ-1 και Ρ-3 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ 

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ 

  Χ Υ Χ Υ 

Α 870084 4015476 870082 4015475 

Β 869866 4015105 869868 4015105 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 
τοποθέτηση πινακίδων Ρ-71 στις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα I   

 
Β. Χωροθέτηση θέσεων στάσεων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις «Στάσης» λεωφορείων Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς  όπως αυτές εμφαίνονται στα συνημμένα και  θεωρημένα σχέδια Ρ-1 και Ρ-6. 
 

ΠΙΝΑΚΑ IΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

  Χ Υ Χ Υ 

I 870048 4015439 870048 4015442 

II 869998 4015373 870000 4015372 

III 869586 4015173 869596 4015171 

IV 869592 4015163 869595 4015158 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 

τοποθέτηση πινακίδων Π-28 στις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα II   

 
 

Γ. Η Χωροθέτηση θέσεων για Μοτοποδήλατα   
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις στάθμευσης για Μοτοποδήλατα  όπως αυτές 

εμφαίνονται στα συνημμένα και  θεωρημένα σχέδια Ρ-1, Ρ-2 και Ρ-3. 

 
  

ΠΙΝΑΚΑ IΙΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ  

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Π-31 
ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

  Χ Υ Χ Υ 

1 870057 4015430 870058 4015431 

2 870035 4015407 870036 4015407 

3 870030 4015417 870030 4015417 

4 870013 4015398 870012 4015398 

5 869928 4015331 869927 4015332 

6 869916 4015318 869915 4015318 

7 869907 4015299 869906 4015299 

8 869895 4015286 869895 4015287 

9 869876 4015268 869876 4015267 

10 869929 4015257 869928 4015256 

11 869932 4015207 869931 4015208 

12 869921 4015167 869920 4015167 

13 869916 4015149 869915 4015150 
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14 869911 4015139 869910 4015140 

15 869870 4015111 869871 4015110 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 
τοποθέτηση πινακίδων Π-31 και πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει ¨ΜΟΤΟ¨ στις θέσεις που 

αναγράφονται στον Πίνακα II   
 

Δ. Χωροθέτηση θέσεων ελεύθερης στάθμευσης    

Για την αποφυγή της «άναρχης στάθμευσης» στην οδό Αγίων Αποστόλων  με την παρούσα μελέτη 
προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεων ελεύθερης στάθμευσης επί του οδοστρώματος με λευκό χρώμα 

όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα και θεωρημένα σχέδια Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6.  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Για την εφαρμογή  όσων αναγράφονται στην παρούσα μελέτη απαιτείται η λήψη  «Κανονιστικής 

Απόφασης». Η προμήθεια των χρωμάτων για τις διαγραμμίσεις θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου  με  ΚΑ:30-6662.0013 , η απαραίτητη κατακόρυφη σήμανση υπάρχει στις αποθήκες του 
Δήμου και οι εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

 
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  και το άρθρο η παρ. 13 του Ν. 4623/2019 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν 
 

 Την με αρ. 12/2020 Απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου και την υπ’ 

αριθ. 4/2020  εισήγηση- τεχνική έκθεση της Δνσης Τςχνικών Έργων και Υποδομ,ών , που  
στάλθηκαν στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 

 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν με email από τα μέλη της Επιτροπής στα 

οποία καταγράφηκε η ψήφος εκάστου μέλους για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπου 
για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το Νόμο Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, 

 Τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Το από 13-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄ αρ. 12/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με τίτλο  
Μελέτη Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο: Χωροθέτηση θέσεων στάσης 

και στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου η οποία προβλέπει::  

o τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης γενικής χρήσεως για ΑμεA 
o τη χωροθέτηση θέσεων των στάσεων μέσων  μαζικής μεταφοράς  

o τη χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης  για ΜΟΤΟποδήλατα, και τη  

o χωροθέτηση ελεύθερων θέσεων στάσης/στάθμευσης  
στην κεντρική οδό Αγίων Αποστολών της Δ.Κ. Αρχαγγέλου. 

 
Ειδικότερα: 

Α. Την χωροθέτηση θέσεων ΑμεΑ γενικής χρήσεως   

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις των ΑμεΑ γενικής χρήσεως όπως αυτές 
εμφαίνονται στα συνημμένα και θεωρημένα σχέδια Ρ-1 και Ρ-3 
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ΠΙΝΑΚΑ Ι_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ 

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ 

  Χ Υ Χ Υ 

Α 870084 4015476 870082 4015475 

Β 869866 4015105 869868 4015105 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 

τοποθέτηση πινακίδων Ρ-71 στις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα I   
 

Β. Την χωροθέτηση θέσεων στάσεων για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις «Στάσης» λεωφορείων Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς  όπως αυτές εμφαίνονται στα συνημμένα και  θεωρημένα σχέδια Ρ-1 και Ρ-6. 

 
ΠΙΝΑΚΑ IΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  

ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

  Χ Υ Χ Υ 

I 870048 4015439 870048 4015442 

II 869998 4015373 870000 4015372 

III 869586 4015173 869596 4015171 

IV 869592 4015163 869595 4015158 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 

τοποθέτηση πινακίδων Π-28 στις θέσεις που αναγράφονται στον Πίνακα II   
 

 
Γ. Την χωροθέτηση θέσεων για Μοτοποδήλατα   

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι θέσεις στάθμευσης για Μοτοποδήλατα  όπως αυτές 

εμφαίνονται στα συνημμένα και  θεωρημένα σχέδια Ρ-1, Ρ-2 και Ρ-3. 
 

  
ΠΙΝΑΚΑ IΙΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ  

Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Σημείο τομής των διαγωνίων 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Π-31 

ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 

  Χ Υ Χ Υ 

1 870057 4015430 870058 4015431 

2 870035 4015407 870036 4015407 

3 870030 4015417 870030 4015417 

4 870013 4015398 870012 4015398 

5 869928 4015331 869927 4015332 

6 869916 4015318 869915 4015318 

7 869907 4015299 869906 4015299 

8 869895 4015286 869895 4015287 

9 869876 4015268 869876 4015267 

10 869929 4015257 869928 4015256 

11 869932 4015207 869931 4015208 

12 869921 4015167 869920 4015167 

13 869916 4015149 869915 4015150 
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14 869911 4015139 869910 4015140 

15 869870 4015111 869871 4015110 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω χωροθετήσεων  απαιτείται η κατακόρυφη σήμανση με την 
τοποθέτηση πινακίδων Π-31 και πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφει ¨ΜΟΤΟ¨ στις θέσεις που 

αναγράφονται στον Πίνακα II   
 

Δ. Την χωροθέτηση θέσεων ελεύθερης στάθμευσης    

Για την αποφυγή της «άναρχης στάθμευσης» στην οδό Αγίων Αποστόλων  με την παρούσα μελέτη 
προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεων ελεύθερης στάθμευσης επί του οδοστρώματος με λευκό χρώμα 

όπως αυτές φαίνονται στα συνημμένα και θεωρημένα σχέδια Ρ-1, Ρ-2, Ρ-3, Ρ-4, Ρ-5, Ρ-6.  
 

 Η προμήθεια των χρωμάτων για τις διαγραμμίσεις θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  με  
ΚΑ:30-6662.0013 , η απαραίτητη κατακόρυφη σήμανση υπάρχει στις αποθήκες του Δήμου και οι 

εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

 
 

 

   Αρ. αποφ.   43    /14-05-2020                                                       ΑΔΑ: 6Β5ΚΩ1Ρ-9ΜΠ 

 

Περίληψη  

 
Θέμα 2ο : Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της 

Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή 
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό απόφαση 504/2018 του 

Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 

16/18077/28-4-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών) 
 

Έγγραφο ΑΠ 16/18077/28-4-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών 

  

Θέμα: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της 

Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή 

τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του 

Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 

Σχετ:  1) Οι υπ΄αριθμό 309 και 504/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ρόδου. 

2) Οι αιτήσεις του επισυναπτόμενου Πίνακα. 

 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω σχετικά, τον Κώδικά Οδικής 

Κυκλοφορίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, τις ισχύουσες κανονιστικές 

αποφάσεις περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τα γεωμετρικά στοιχεία των οδών καθώς 

και τις ανάγκες ζήτησης χώρων στάθμευσης, προέβη σε αυτοψία για τη δυνατότητα 

χωροθέτησης θέσεων στάσης/στάθμευσης των αιτούντων.  

Στο Πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την 

χωροθέτηση της θέσεως στάσης/στάθμευσης κάθε επιχείρησης.  
Ο δικαιούχος του Πίνακα μετά την έγκριση της παραχώρησης θέσεως από 

το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί στο 

Τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτεί με δικά 

του έξοδα την ανάλογη Πινακίδα. 

 Η τοποθέτηση της πινακίδας και η οριζόντια διαγράμμιση θα πραγματοποιηθεί από 

το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 

Για την χωροθέτηση θα εφαρμοστεί η διαδικασία που αναφέρεται στην υπ΄αριθμό 

απόφαση 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την παρούσα εισήγηση εγκρίνεται η 

παραχώρηση και χωροθέτηση της για το έτος 2020 (εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο 

ποσό του πίνακα). 

 

 



 

7 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

 
 

Οι  ανωτέρω παραχωρήσεις έχουν ισχύ εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα 

Προσόδων του Δήμου Ρόδου.  

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται μετά την έγκριση της παρούσας εισήγησης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων Ρόδου και εν συνεχεία να 

προμηθευτούν την ειδική Πινακίδα ούτως ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην 
τοποθέτηση της πινακίδας και στην οριζόντια διαγράμμιση επί του οδοστρώματος . 

 
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 και λαμβάνοντας υπ΄όψιν 

 

 Το με αρ. ΑΠ 16/18077/28-4-2020 έγγραφο- εισήγηση της Δνσης Τεχν. Έργων 

και Υποδομών με τον επισυναπτόμενο σε αυτή πίνακα που  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά 
- με email, 

 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν με email από τα μέλη της Επιτροπής στα 

οποία καταγράφηκε η ψήφος εκάστου μέλους για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπου για το 
συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το Νόμο Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, 
 Τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 

 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Το από 13-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων 

στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού 
Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό απόφαση 504/2018 

του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου, στον αναγραφόμενο στον 
παρακάτω πίνακα:  

 

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥ
ΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΗΣ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 
ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 
Κοινοχρήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 44: 
Χ.Θ. ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ΄87 

ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ Χ: 
878162.52 ΚΑΙ Υ: 

4041800.76 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΙΟ** 

ΑΜΑΡΥΛΛ
ΙΣ 

Α.Ε./AMA
RYLLIS 

2/11056/04-
03-2020 

1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
 

31-12-
2020 

Α
/
Α 

Διεύθυνση 
Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥ
ΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΣΗΣ 

Αριθμός 
πρωτ. 

Αίτησης 
ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 
Κοινοχρήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 44: 
Χ.Θ. ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ΄87 

ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ Χ: 
878162.52 ΚΑΙ Υ: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕ

ΙΟ** 

ΑΜΑΡΥΛΛ
ΙΣ 

Α.Ε./AMA
RYLLIS 

2/11056/04-

03-2020 
1 ΘΕΣΗ 300,00 

 
 

31-12-2020 
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 Αρ. αποφ.   44    /14-05-2020                                                           ΑΔΑ: Ω90ΠΩ1Ρ-Δ36 

 
Περίληψη  

 

Θέμα 3ο : Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στη Ροδιακή Έπαυλη. 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠ. 2/16827/14-4-2020 ΔΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Θέμα: Χορήγηση άδειας κοπής δέντρων. 

Σχετ.: Το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης» (CPV: 45453000-7), ποσού 

874.883,46 €, που εκτελείται από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2ζ του άρθρου 29 του Ν.4495/2017  με την 

οποία, για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε 
οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 

24. 5.1985 π.δ. σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας 

χορηγείται ύστερα από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου 
γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και σχετική απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, δηλαδή 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η υπηρεσία μας μετά από αυτοψία που διενήργησε στη Ροδιακή Έπαυλη διαπίστωσε ότι 

κάποια δέντρα βρίσκονται πολύ κοντά στο κτίριο. Οι ρίζες τους έχουν εισέλθει μέσα σ’ αυτό μέσω 
των σωληνώσεων των αποχετεύσεων αλλά και στη θεμελίωση των τοίχων του δημιουργώντας 

σοβαρά στατικά προβλήματα. Επίσης πριν μερικούς μήνες οι ρίζες δέντρων που βρίσκονται κοντά 
στη σκάλα που οδηγεί στο κάτω επίπεδο του περιβάλλοντα χώρου λόγω των πιέσεων που 

δημιουργούσουν στον παρακείμενο τοίχο αντιστήριξης οδήγησαν στην πτώση του με ευτυχώς μόνο 
υλικές ζημιές, καθώς από το σημείο καθημερινά διέρχονται δεκάδες πολίτες. 

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε από την επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη σύμφωνη γνώμη 

της για την κοπή έξι συνολικά δέντρων, εκ των οποίων ένα πεύκο, ένα κυπαρίσσι, ένα 
κοραλλόδεντρο, δύο φίκοι και μία ραμμυθιά.  

 
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 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν 
 

 Την με αρ. 2/16827/14-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , η 

οποία  στάλθηκε στα μέλη ηλεκτρονικά - με email, 
 Τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν με email από τα μέλη της Επιτροπής στα 

οποία καταγράφηκε η ψήφος εκάστου μέλους για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπου 

για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, 

 Το Νόμο Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α'76/03-04-2020) περί κύρωσης των πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, 

 Τις με αρ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, 

 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊου COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020), 
 Το Νόμο 3463/2006, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

 Το από 13-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο 

οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή έξι (6) συνολικά δέντρων, εκ των οποίων 

ένα πεύκο, ένα κυπαρίσσι, ένα κοραλλόδεντρο, δύο φίκοι και μία ραμμυθιά, στο κτίριο της 
Ροδιακής Έπαυλης, διότι μετά από αυτοψία διαπιστώθηκε ότι: 

4041800.76 
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 α) Κάποια δέντρα που βρίσκονται πολύ κοντά σ΄ αυτό και οι ρίζες τους έχουν εισέλθει 

μέσα, μέσω των σωληνώσεων των αποχετεύσεων αλλά και στη θεμελίωση των τοίχων του, 

δημιούργησαν  σοβαρά στατικά προβλήματα,  
β) Οι ρίζες των δέντρων που βρίσκονται κοντά στη σκάλα που οδηγεί στο κάτω επίπεδο 

του περιβάλλοντα χώρου λόγω των πιέσεων που ασκούσαν στον παρακείμενο τοίχο 
αντιστήριξης οδήγησαν στην πτώση του. 

 

 
 

     Ο Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη    
         

                                                                                                 

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς                                                      
                                                                                        1) Νικόλαος Καραμαρίτης                                                                                                         

 
  

                                                                                         2) Στέφανος Δράκος 
 

 

                                                                                3) Σπύρος Σπυρόπουλος 
                                                                               

   
                                                                               4) Σάββας Καραταπάνης 

                                                                                

 
                                                                               5) Βασίλειος Παπαοικονόμου 

 
 

                                                                                6) Αθανάσιος Στάμος 
 

 

                                                                                7) Δημήτριος Ιωσήφ 
 

                                                                                  
                                    

 


