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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρ. συνεδρίασης: 07η/24-08-2020
Αρ. αποφ. 83/24-08-2020

ΑΔΑ:
Περίληψη

Έγκριση μελέτης Α.Ρ.Μ. 12/2020 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών
Μεταφορών με τίτλο «Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης τουριστικών
λεωφορείων & Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δ.Ε. Ιαλυσού»
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 24-08-2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ.
761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά (Αποφ. Δημάρχου
4463/17-09-2019 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/39706/20-082020 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το
άρθρο 77 παρ. 6 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133Α΄)
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Ταρασλιάς Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης
Αντιπρόεδρος 3) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Μέλος 4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος - Μέλος
5) Αθανάσιος Στάμος – Μέλος, 6) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος), 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,
8) Παναγιώτης Σταμάτης – Αναπληρωματικό Μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης – Αντιδήμαρχος - Μέλος, 2) Σάββας Καραταπάνης - Μέλος
3) Βασίλειος Παπαοικονόμου - Μέλος, 4) Μιχαήλ Σεϊτης - Μέλος
Ο Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ.
16/39493/19-08-2020 εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και υποδομών που αφορά
στο θέμα και έχει ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ΄ αριθμού μελέτης Α.Ρ.Μ.:12/2020 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας
και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης /στάθμευσης τουριστικών
λεωφορείων & Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού
Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δ.Ε. Ιαλυσού».
ΣΧΕΤ. : Η με αρ.19/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ιαλυσού (ΑΔΑ:99Λ6Ω1Ρ-Τ24).
Η Υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό διενήργησε αυτοψία όπου και
διαπίστωσε την αναγκαιότητα καθορισμού χώρων, στάσης/στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων για
την εξυπηρέτηση του θρησκευτικού τουρισμού και στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε οδούς που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.
Εν συνεχεία συντάχθηκε μελέτη του θέματος, την οποία και σας αποστέλλουμε.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η λήψη Κανονιστικής Απόφασης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη
I.
Την με αρ.19/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού του Δήμου
Ρόδου
II.
Την αναγκαιότητα χωροθέτησης θέσεων στάσης και στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων
(ιδιαίτερα τους εαρινούς μήνες)
III.
Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
IV.
Τις ισχύουσες Κανονιστικές αποφάσεις
V.
Τα κατά καιρούς αιτήματα του προέδρου της εκκλησιαστικής επιτροπής Ιερού Ναού Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Ιαλυσού αιδεσιμότατου Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ
VI.
Την με αρ. 309/2018 (ΑΔΑ:6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου

1

ΑΔΑ: ΩΡΕ5Ω1Ρ-Ρ5Β
Προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα παρακάτω:
Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων διαστάσεων 13,00μ Χ
2,50μ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται επί της οδού Τριαντών, η χωροθέτηση μία θέσης
στάσης/στάθμευσης Τουριστικού Λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των τουριστών με προσκυνηματικό
και θρησκευτικό ενδιαφέρον καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για τη χωροθέτηση της θέσεως θα εφαρμοστεί κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση της
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 όπου θα αναγράφεται η λέξη TOUR καθώς και εφαρμογή οριζόντιας
διαγράμμισης επί τους οδοστρώματος με κίτρινο χρώμα.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ενδεικτικές γεωμετρικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ
87) του σημείου τομής των διαγωνίων της προαναφερόμενης θέσης καθώς και του σημείου
τοποθέτησης της κατακόρυφης σήμανσης όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο
σχέδιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΣ Ρ-70
Σημείο τομής των διαγωνίων
Α

Χ

Υ

Χ

Υ

872535

4037394

872534

4037385

Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου διαστάσεων ( 5,50Χ2,5μ.)
Κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμού 309/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ρόδου (ΑΔΑ : 6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5), με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται επί της οδού Δημοκρατίας
η χωροθέτηση μίας θέσης στάσης /στάθμευσης έμπροσθεν του Ιερού Ναού Κοιμήσεω,ς της Θεοτόκου
Ιαλυσού.
Η θέση αυτή θα είναι αποκλειστικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της
εκκλησίας.
Για τη χωροθέτηση της θέσεως θα εφαρμοστεί κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση της
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 σε συνδυασμό με πρόσθετη πινακίδα με την αναγραφή του κειμένου
«εξαιρούνται οχήματα εξυπηρέτησης Ιερού Ναού» καθώς και εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης επί
τους οδοστρώματος με κίτρινο χρώμα.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ενδεικτικές γεωμετρικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ
87) του σημείου τομής των διαγωνίων της προαναφερόμενης θέσης καθώς και του σημείου
τοποθέτησης της κατακόρυφης σήμανσης όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο
σχέδιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΣ Ρ-40+Πρ
Σημείο τομής των διαγωνίων
Α

Χ

Υ

Χ

Υ

872454

4037572

872453

4037570

Κανονιστική Απόφαση
Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής Απόφασης».
Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου με Κ.Α. 30-7135.0033 « Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) και του
άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
β) Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
γ) Την με αρ.19/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού
δ) Την με αρ. 309/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου
ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης Α.Ρ.Μ. 12/2020 του τμήματος
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Α. Χωροθέτηση θέσης
στάσης/στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων & Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την
εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δ.Ε. Ιαλυσού», σύμφωνα με την οποία
προβλέπονται τα παρακάτω:
Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων διαστάσεων 13,00μ Χ
2,50μ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται επί της οδού Τριαντών, η χωροθέτηση μία θέσης
στάσης/στάθμευσης Τουριστικού Λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των τουριστών με προσκυνηματικό
και θρησκευτικό ενδιαφέρον καθ όλη τη διάρκεια του έτους.
Για τη χωροθέτηση της θέσεως θα εφαρμοστεί κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση της
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 όπου θα αναγράφεται η λέξη TOUR καθώς και εφαρμογή οριζόντιας
διαγράμμισης επί τους οδοστρώματος με κίτρινο χρώμα.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ενδεικτικές γεωμετρικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ
87) του σημείου τομής των διαγωνίων της προαναφερόμενης θέσης καθώς και του σημείου
τοποθέτησης της κατακόρυφης σήμανσης όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο
σχέδιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΣ Ρ-70
Σημείο τομής των διαγωνίων
Α

Χ

Υ

Χ

Υ

872535

4037394

872534

4037385

Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως
Θεοτόκου διαστάσεων ( 5,50Χ2,5μ.)
Κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμού 309/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Ρόδου (ΑΔΑ : 6Α75Ω1Ρ-ΧΜ5), με την παρούσα τεχνική μελέτη προβλέπεται επί της οδού Δημοκρατίας
η χωροθέτηση μίας θέσης στάσης /στάθμευσης έμπροσθεν του Ιερού Ναού Κοιμήσεω,ς της Θεοτόκου
Ιαλυσού.
Η θέση αυτή θα είναι αποκλειστικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της
εκκλησίας.
Για τη χωροθέτηση της θέσεως θα εφαρμοστεί κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση της
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-40 σε συνδυασμό με πρόσθετη πινακίδα με την αναγραφή του κειμένου
«εξαιρούνται οχήματα εξυπηρέτησης Ιερού Ναού» καθώς και εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης επί
τους οδοστρώματος με κίτρινο χρώμα.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι ενδεικτικές γεωμετρικές συντεταγμένες (κατά ΕΓΣΑ
87) του σημείου τομής των διαγωνίων της προαναφερόμενης θέσης καθώς και του σημείου
τοποθέτησης της κατακόρυφης σήμανσης όπως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο
σχέδιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ_ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΤΑΣΗΣ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΕΩΣ Ρ-40+Πρ

Σημείο τομής των διαγωνίων
Α

3

Χ

Υ

Χ

Υ

872454

4037572

872453

4037570
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Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
Δήμου με Κ.Α. 30-7135.0033 « Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων»

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς

Τα Μέλη
1) Ιωάννης Αφεντούλης
2) Στέφανος Δράκος
3) Σπύρος Σπυρόπουλος
4) Αθανάσιος Στάμος
5) Νικόλαος Γιαννάς
6) Δημήτριος Ιωσήφ
7) Παναγιώτης Σταμάτης
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς
Αντιδήμαρχος
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