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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  10η/10-09-2021 
Αρ. αποφ.               52/10-09-2021                                                                       

                                        
                                                                                                           

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα 

«Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 
309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.» 

 

Στη Ρόδο σήμερα 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), έπειτα από 
έγγραφη 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»), με αριθ. πρωτ. 2/45366/06-09-
2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 

184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις Εγκυκλίους 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με 
αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την 

έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι: 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 

Αντιπρόεδρος 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Νικόλαος Καραμαρίτης 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 6) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – 
Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 9) Νικόλαος Γιαννάς – 

Μέλος 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 11) Σάββας Χριστοδούλου – Αναπληρωματικό Μέλος 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,              

 
      και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 10ης τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 10 (δέκα) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το 
παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 
                

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2021 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 3: «Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 

309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου» 

  

            Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με email, για όλα 

τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου δώδεκα (12) θεμάτων και δύο (2) εκτός 

ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπ’αρ.16/42091/23-8-2021 

εισήγηση για την έγκριση των μελετών με θέμα «Παραχώρηση θέσης στάσεως /στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της 

κανονιστικής απόφασης 309/2018 και 504/2018 του δημοτικού συμβουλίου με καταβολή τέλους κοινοχρήστου 

χώρου» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών η οποία έχει ως εξής: 

 

Σχετ:  1) Οι υπ΄ αριθμό 309 και 504/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 
2) Ο Νόμος 4735/2020(ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

3) Η αίτηση του επισυναπτόμενου Πίνακας 
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Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο 4735/12-10-2020 σύμφωνα με τον οποίο η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, «αποφασίζει με την επιφύλαξη του άρθρου 83 για τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του 
Προέδρου της οικείας Δημοτικής Κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την 
κείμενη Νομοθεσία και τις Κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών», συνέταξε κατ εφαρμογή των 

αποφάσεων που αναφέρονται στο σχετικό (1) τον Πίνακα 1 που αφορά την ανανέωση παραχώρησης θέσεως 

στάσης/στάθμευσης ήδη εγκεκριμένης θέσεως. 
Ο δικαιούχος του Πίνακα 1 μετά την έγκριση της παραχώρησης θέσεως από τα αρμόδια όργανα, θα 

πρέπει να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί  στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία η 
υπηρεσία θα προβεί στην ανανέωση της οριζόντιας διαγράμμισης. 

Η υπηρεσία μας κατόπιν των ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανανέωση θέσεως στάσης/στάθμευσης στην εγκατάσταση/επιχειρήση  του Επισυναπτόμενου Πίνακα 1 με 

καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 την υπ’αρ.16/42091/23-8-2021 εισήγηση με θέμα «Παραχώρηση θέσης στάσεως /στάθμευσης κατ’ 

εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης 309/2018 και 504/2018 του δημοτικού συμβουλίου με καταβολή τέλους 

κοινοχρήστου χώρου»  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 

Αδειών Μεταφορών,  

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά και 

επεστράφησαν συμπληρωμένες    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης των 
εγκαταστάσεων/επιχειρήσεων  των επισυναπτόμενων πινάκων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ανανέωση χωροθετημένης θέσεως στάσης/στάθμευσης) 

 

Α/Α 
Διεύθυνση Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Απόφαση ΔΣ Αρχικής 
χωροθέτησης 

Αριθμός πρωτ. Αίτησης 

ΘΕΣΕΙΣ 
Τέλος 

Κοινοχρήστου 

χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 
ΕΩΣ 

1 

ΓΡΙΒΑ 07: Χ.Θ. κατά ΕΓΣΑ 87 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ   Χ:878067.64 και 

Υ:4042138.62 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIA 632/26-6-2018 

1 ΘΕΣΗ 

(5μ Χ 
2,5μ) 

300,00 

 
31-12-

2021 

 

2 ΓΡΙΒΑ 15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ 

''PERL'' 
632/26-6-2018 

1 ΘΕΣΗ 
(5μ Χ 

2,5μ) 

300,00 

 

31-12-
2021 

 

 
 

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 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να καταβάλουν το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα 
Προσόδων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτούν την ειδική Πινακίδα ούτως ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην 

τοποθέτηση της πινακίδας και στην οριζόντια διαγράμμιση επί του οδοστρώματος. 
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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 υπ΄αρ. 66/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

γ) Την υπ’αρ. 16/42091/23-8-2021 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

δ)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

ε)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
στ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 

426/13.11.2020, εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, 
ζ) Την δήλωση των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου ότι «Η πρακτική επιλογή των μη 
συνεδριάσεων αλλά της δια περιφοράς ψηφοφορίας μας βρίσκει αντίθετους διότι θεμελιωδώς αντίκειται στην 
αρχή της προφορικότητας και της συζήτησης των συνεδριάσεων, οι οποίες θεωρούμαι ότι μπορούν να γίνουν 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενδείκνυται για την τήρηση όλων των προστατευτικών μέτρων 
που ισχύουν για την πανδημία. Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που πρέπει να συζητά η Επιτροπή και όχι 
απλώς να ψηφίζει και γι αυτό στα περισσότερα θέματα ψηφίζουμε παρόν επιφυλασσόμενοι στο μέλλον να μην 
συμμετέχουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα κατά της πρακτικής αυτής» 
η) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με 

email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με ηλεκτρονικό  

μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες «Υπέρ» 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση της υπ’ αρ. 66/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα 
«Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 

504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. 

 
Ειδικότερα εγκρίνει:  

 
 Την παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης των εγκαταστάσεων/επιχειρήσεων των 

επισυναπτόμενων πινάκων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ανανέωση χωροθετημένης θέσεως στάσης/στάθμευσης) 
 

Α/Α 
Διεύθυνση Χωροθέτησης 

θέσεως 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Απόφαση ΔΣ Αρχικής 

χωροθέτησης 
Αριθμός πρωτ. Αίτησης 

ΘΕΣΕΙΣ 

Τέλος 

Κοινοχρήστου 
χώρου €  

ΙΣΧΥΣ 

ΕΩΣ 

1 

ΓΡΙΒΑ 07: Χ.Θ. κατά ΕΓΣΑ 87 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ   Χ:878067.64 

και Υ:4042138.62 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIA 632/26-6-2018 

1 ΘΕΣΗ 

(5μ Χ 
2,5μ) 

300,00 

 
31-12-

2021 

 

2 ΓΡΙΒΑ 15 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ 

''PERL'' 
632/26-6-2018 

1 ΘΕΣΗ 
(5μ Χ 

2,5μ) 

300,00 

 

31-12-

2021 
 

 
Οι  ανωτέρω παραχωρήσεις έχουν ισχύ εφ όσον καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου Ρόδου και εν συνεχεία να προμηθευτούν την 

ειδική Πινακίδα  ούτως ώστε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προβεί στην τοποθέτηση της  και στην οριζόντια διαγράμμιση επί του 

οδοστρώματος. 
 

 
                                                                 Ο Πρόεδρος                                                                         Τα Μέλη 

                                                             Στέφανος Δράκος                                                        1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                                                                              2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                                                                     3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                                                                     4) Παναγιώτης Σταμάτης  
                                                                                                                                     5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                                                                                     6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                                                                     7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                                                                                     8) Νικόλαος Γιαννάς 

                                                                                                                                     9) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                                                                                    10) Σάββας Χριστοδούλου   

                                                                                       
                                                                                                    Ακριβές Απόσπασμα                              

                                                                                                          Ο Πρόεδρος 

 
 

                                                                                                   Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

                                                                                                      & Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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