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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρ. συνεδρίασης: 2η/21-02-2022
Αρ. αποφ.
8/21-02-2022
Περίληψη
Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με
θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο
ετών).»
Στη Ρόδο σήμερα 21-02-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 3/09-01-2022 περί της εκλογής τακτικών
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου (Αποφ. Δημάρχου 193/17-01-2022 «περί ορισμού
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με
αριθ. πρωτ. 2/8429/16-02-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77,
παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και τα
διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 643/24.09.2021, 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) Τσαμπίκα Κιαχαγιά
Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Mιχαήλ
Σεϊτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile
(Aλέξης) Coliadis - Μέλος, 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,
9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος, 11) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Ιωάννης Αφεντούλης, Εμμανουήλ Καζούλλης, Μιχαήλ
Σταυρής και Δημήτριος Ιωσήφ δήλωσαν τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,
Με
την
παρούσα
επιστολή
μας, δηλώνουμε την
συμμετοχή
μας
στην 2η τακτική και δια περιφοράς συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου
Ρόδου
κατά
την 21η/02/2022 σύμφωνα
και
με
την
υπ΄αριθ.
πρωτ.2/8429/16.02.2022 Πρόσκληση, απέχοντας όμως συνειδητά από την ψηφοφορία των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή τυχόν εκτός αυτής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκ
μέρους σας συνεχιζόμενη σύγκληση του συλλογικού οργάνου κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 με την δια περιφοράς διαδικασία.»
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα της 2ης
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 6 (έξι) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις
απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
ΘΕΜΑ 2: «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο
ετών).»
Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με
email, για όλα τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου είκοσι τεσσάρων (24)
θεμάτων και τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με
την υπ’αρ.16/6918/8-2-2022 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων
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αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών η οποία έχει ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
περί χωροθέτησης θέσεως αποκλειστικής στάσης/στάθμευσης σε ΑμεΑ (ατομική)
χρονικής διάρκειας 2 ετών
Η παρούσα μελέτη προβλέπει την χωροθέτηση θέσεως αποκλειστικής στάθμευσης σε Αμεα
(ατομική) στο Δήμο Ρόδου.
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Το υπ΄ αρ. πρωτ. 14/5256/28-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
2.
Το υπ΄ αριθμό πρωτ. 3696/Φ.ΜΟΕ/26-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
3.
Τις προδιαγραφές του Υπουργείου για τους χώρους στάθμευσης των Ατόμων με Αναπηρία
σε δρόμους και δημόσιους χώρους στάθμευσης
4.
Τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις και τα γεωμετρικά
στοιχεία των οδών
5.
Το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας
προέβη σε αυτοψία και σε συνέχεια συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά την ανανέωση
χωροθέτησης θέσεως ΑμεΑ όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ θέσεως ΑΜΕΑ _ (ατομική)
Διεύθυνση Κατοικίας
(με βάση το με αριθμό
Αριθμός Κυκλ/ρίας
πρωτ.14/5256/28-01Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως
οχήματος
2022 έγγραφο της
(2)
(3)
αρμόδιας επιτροπής)
(1)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ 839/2019
ΛΑΡΙΣΑΣ 3
(ΦΕΚ 442B/13-02-2020)
ΡΚΑ 7400
Για την εφαρμογή των ανωτέρω δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου.
Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και με
υλικά που υπάρχουν στις αποθήκες μας.
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:

την υπ’αρ. 16/6918/8-2-2022 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα «Χωροθέτηση
θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).»
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 χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης σε ΑμεΑ (ατομική)
χρονικής διάρκειας 2 ετών σύμφωνα με τον Πίνακα
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ θέσεως ΑΜΕΑ _ (ατομική)
Διεύθυνση Κατοικίας
(με βάση το με αριθμό
Αριθμός Κυκλ/ρίας
πρωτ.14/5256/28-01Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως
οχήματος
2022 έγγραφο της
(2)
(3)
αρμόδιας επιτροπής)
(1)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ 839/2019
ΛΑΡΙΣΑΣ 3
(ΦΕΚ 442B/13-02-2020)
ΡΚΑ 7400
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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 και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020, της
παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 4795/2021, του άρθρου 100 του
Ν. 4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής,
β) Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου
γ) Την υπ’αρ. 16/6918/8-2-2022 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 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021
στ) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
ζ) Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Μιχαήλ Σταυρή και
Δημητρίου Ιωσήφ για ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία,
η) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με
email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με
ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι
συμμετέχοντες «Υπέρ». εκτός των μελών που απείχαν από την ψηφοφορία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της υπ’ αρ. 2/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με
θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο
ετών).»
Ειδικότερα εγκρίνει:
Την χωροθέτηση θέσεως στάσης/στάθμευσης σε ΑμεΑ (ατομική) χρονικής διάρκειας 2 ετών
σύμφωνα με τον Πίνακα Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι _ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ θέσεως ΑΜΕΑ _ (ατομική)
Διεύθυνση Κατοικίας
(με βάση το με αριθμό
Αριθμός Κυκλ/ρίας
πρωτ.14/5256/28-01Διεύθυνση Χωροθέτησης θέσεως
οχήματος
2022 έγγραφο της
(2)
(3)
αρμόδιας επιτροπής)
(1)
ΛΑΡΙΣΑΣ 3/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ 839/2019
ΛΑΡΙΣΑΣ 3
(ΦΕΚ 442B/13-02-2020)
ΡΚΑ 7400
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Δράκος

Τα Μέλη
1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου
2) Νικόλαος Καραμαρίτης
3) Μιχαήλ Σείτης
4) Αθανάσιος Στάμος
5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis
6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου
7) Γιάννης Αφεντούλης
8) Εμμανουήλ Καζούλλης
9) Μιχαήλ Σταυρής
10) Δημήτριος Ιωσήφ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
& Υπηρεσίας Δόμησης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
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