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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 08η/23-10-2020 
Αρ. αποφ.:            95/23-10-2020                                                         ΑΔΑ:  

 
Περίληψη 

 

Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με 

θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί 

κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» - 

Εισήγηση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης. 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23-10-2020 ημέρα 

Παρασκευή 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., 
276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί 
ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), αριθ. 2/52955/19-10-2020 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) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης - 
Αντιπρόεδρος 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 4) Παναγιώτης Σταμάτης 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Τηλέμαχος Καμπούρης 

Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος 
Παπαοικονόμου – Μέλος,  9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,               

3) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος 
 

 Τέθηκε υπόψη της Επιτροπής η υπ’ αριθ. 73/2020 απόφαση του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Ρόδου που έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ 4: «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ 

εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» 

 

Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τμήματος 

συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και αδειών μεταφοράς, που αφορά στη γνωμοδότηση για την αλλαγή 

ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου. 

Υπενθύμισε στο Σώμα πως αν και έχει ήδη γνωμοδοτήσει με την υπ’αρ. 30/2020 απόφασή 

του, στην Επιτροπή Ποιότητας και Ζωής διατυπώθηκαν τρεις διαφορετικές προτάσεις, έτσι καλείται η 

Κοινότητα Ρόδου να γνωμοδοτήσει εκ νέου για μία από αυτές. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας έχει ως εξής:  

ΣΧΕΤ.:     1.  Οι υπ΄αριθμό αποφάσεις 310/04-04-2018 και 970/30-08-2018 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με αντίστοιχα ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018 και 938Β/20-03-
2019 

2. Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/32752/24-06-2019 κατατεθειμένο αίτημα του συνδέσμου 

ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Ρόδου «Κολοσσός» 
3. Η υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/7840/14-02-2020 εισήγηση της Διεύθυνσής Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
4. Η υπ΄ αριθμό απόφαση 12/25-02-2020 της Επιτροπής Ποιότητάς Ζωής  

(ΑΔΑ:67ΣΙΩ1Ρ-Χ3Γ) 
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5. Η υπ΄ αριθμό απόφαση 30/11-06-2020 του Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας 

Ρόδου (ΑΔΑ:ΩΚΩ9Ω1Ρ-Τ7Υ) 

6. Η υπ΄ αριθμό απόφαση 61/06-7-2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
(ΑΔΑ:6ΕΟΦΩ1Ρ-ΦΑΞ) 

 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω  καθώς και την υπ΄ αριθμό 

1023/2/37-ια’ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3» (ΦΕΚ 15Β/12-01-1996) όπου ορίζονται οι ώρες 

μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας- απαγορεύσεις ως παρακάτω: 
Α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 

Β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30 
Ως θερινή περίοδο λογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου και ως 

χειμερινή περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου  
 

συνέταξε την παρούσα εισήγηση όπου καταγράφονται και οι προτάσεις της σχετικής απόφασης Α.Α. 

6 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αλλαγή ή μη του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των θέσεων 
που έχουν χωροθετηθεί στην πόλη της Ρόδου. 

Οι προτάσεις είναι οι ακόλουθες:   

1. Τροποποίηση του ωραρίου Φορτοεκφόρτωσης από 08:00 έως 20:00 

2. Τροποποίηση του ωραρίου Φορτοεκφόρτωσης από 08:00 έως 20:00 πλην των ωρών κοινής 

ησυχίας  
3. Τροποποίηση του ωραρίου Φορτοεκφόρτωσης από 07:00 έως 10:00 

 
Με δεδομένου ότι η αλλαγή του ωραρίου Φορτοεκφόρτωσης αφορά λήψη Κανονιστικής 

απόφασης θα πρέπει το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Ρόδου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το 
Δημοτικό Συμβούλιο να  αποφανθούν σχετικά.  

Επίσης τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Κος Ταρασλιάς ο οποίος διευκρίνισε στα μέλη πως η 

απόφαση αφορά αποκλειστικά τις 13 μόνιμες θέσεις στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση που έχουν 

καθοριστεί με κανονιστική απόφαση στο κέντρο της πόλης και όχι για σταμάτημα των αυτοκινήτων 

σε οποιοδήποτε σημείο. 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά, για την τροποποίηση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης από 

08:00 έως 20:00 στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο 

κέντρο της πόλης Ρόδου. 

 

 Τέθηκε επίσης υπόψη της Επιτροπής η υπ’ αριθ. 16/38181/11-08-2020 εισήγηση της Δνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών που αφορά στο θέμα και η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια στην 

ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου. 
 

   Μετά από ευρεία διαλογική συζήτηση προτάθηκε, η τροποποίηση της τρίτης πρότασης  που 
αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του τμήματος  Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, με την συμπλήρωση μίας επιπλέον ώρας το 

πρωί και ενός δίωρου το απόγευμα.   

Πρόταση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ 

εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου: 
Από 07:00 έως 11:00 και από  17:00 έως 19:00. 

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) όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της 

παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής.  
β) Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου στην οποία 

περιλαμβάνεται αυτούσια η υπ΄ αρ. 16/38181/11-08-2020 εισήγηση της Δνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών  

γ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
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δ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

1. Την μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και  

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

 Το ωράριο φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών 
αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου να είναι σύμφωνο με την τρίτη πρόταση που αναφέρεται 

στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του τμ. Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, συμπληρωμένο με μία επιπλέον ώρα το πρωί και ένα δίωρο το 

απόγευμα. 

Ειδικότερα το νέο ωράριο θα είναι ως εξής: 

Από 07:00 έως 11:00 και από 17:00 έως 19:00 

Οι εν λόγω χωροθετούμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης να χρωματιστούν και να συντηρούνται. 

Η καθ’ ύλην αρμόδια Δ/νση εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε κάθε τυχόν περαιτέρω ενέργεια για την 
υλοποίηση του αντικειμένου του θέματος. 

 
 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                3) Παναγιώτης Σταμάτης    

                                                                                4) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                5) Τηλέμαχος Καμπούρης 

                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Δημήτριος Ιωσήφ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

 
 

Στέφανος Δράκος 
Αντιδήμαρχος 
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