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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  4η/15-04-2022 

Αρ. αποφ.             25/15-04-2022                                                                                                                                                                    
                                   

Περίληψη 

 

Απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ. 

01/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο 
"Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Πατριάρχου  Αθηναγόρα της                          

Δ.Ε Ρόδου".» 

Στη Ρόδο σήμερα 15-04-2022 ημέρα Παρασκευή 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. 2/18871/11-04-2022, 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 εκ νέου την συμμετοχή μας  
στην 4η τακτική και δια περιφοράς  συνεδρίαση  των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου Ρόδου   κατά την  15η/04/2022  σύμφωνα και με την υπ΄αριθ. 
πρωτ.2/18871/11.04.2022 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 με την δια περιφοράς διαδικασία, 
επικαλούμενοι τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19, αν και είναι γνωστό 
πως η Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επαρκεί για τη σύγκληση του Οργάνου, ενώ αποτελεί 
κοινή διαπίστωση η γενική χαλάρωση των μέτρων προφύλαξης. 
Με την επιλογή σας αυτή, στερείτε το γόνιμο διάλογο, τη διατύπωση προβληματισμών είτε 
ακόμη και προτάσεων βελτίωσης αφενός των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων στα οποία 
κάλλιστα θα εδύνατο να λαμβάναμε ομόφωνες αποφάσεις, αφετέρου δε των ευρύτερων 
θεμάτων που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών. 
Δυστυχώς η θεματολογία της Επιτροπής περιορίζεται στείρα, κατά πλειονότητα σε Εγκρίσεις 
εισόδων – εξόδων Οχημάτων και Παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης. Γεγονός αποτελεί πως η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως όργανο απαξιώνεται διαρκώς. Πέραν των προαναφερθέντων και 
της τελικής διαμόρφωσης των προς ψήφιση θεμάτων, αναφέρουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση στα 
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λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ωστόσο για λόγους αρχής, ως αναφέρθηκε συμμετέχουμε 
μα απέχουμε από την ψηφοφορία.» 

 
 Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα της              
4ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 8 (οκτώ) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν 

τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής:  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΘΕΜΑ : «Αποστολή  της υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ:01/2022 του τμήματος συγκοινωνιών 

κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών με τίτλο: «κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της 

οδού Πατριάρχου Αθηναγόρα της Δ.Ε Ρόδου» 

  

  Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών του τμήματος 

συγκοινωνιών κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών, του οποίου η εισήγηση έχει ως εξής: 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει κυκλοφορικές ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Πατριάρχου 
Αθηναγόρα στη Δ.Ε. Ρόδου. 

Το τμήμα της οδού Πατριάρχου Αθηναγόρα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 610/23-10-96 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων, από την συμβολή της με την οδό 

Κόδριγκτον έως και την συμβολή της με τη οδό Μητροπόλεως είναι μονής κατεύθυνσης με την 
αυτή φορά. Έχει μήκος περίπου 150 μέτρα, πλάτος 12,00 μέτρα και  επιτρέπεται η στάση και η 

στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος. 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα πολιτών διενήργησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι  
 Η οδός Πατριάρχου Αθηναγόρα συμβάλλει στην οδό Μητροπόλεως η οποία έχει κυμαινόμενο 

πλάτος περίπου 5,00 μέτρα. 

 Επί της οδού  Πατριάρχου Αθηναγόρα βρίσκεται η είσοδος του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 

14ου Νηπιαγωγείου Ρόδου. 
 Αφορά «οδό γειτονιάς», με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο και δεν δύναται η διέλευση βαρέων 

οχημάτων λόγω των γεωμετρικών στοιχείων της οδού. 

 Γίνονται παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας διότι τα φορτηγά που εισέρχονται στο 

τμήμα αυτό της οδού, εξέρχονται με την όπισθεν επί της οδού Κόδριγκτον. 

Λόγω δε ύπαρξης των σχολικών μονάδων η κίνηση των πεζών είναι αυξημένη, ιδιαίτερα κατά τις 
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών καθώς σχετίζονται με πολλές κοινωνικές ομάδες, 

γονείς εκπαιδευτικοί, παιδιά – μαθητές. 
Με βάση τα ανωτέρω και στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, συντάχθηκε η παρούσα 

μελέτη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται για το τμήμα της οδού Πατριάρχου Αθηναγόρα (από 
Κόδριγκτον έως Μητροπόλεως): 

1. Οδός ήπιας κυκλοφορίας, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα  

2. Η απαγόρευση διέλευσης διέλευση βαρέων οχημάτων λόγω των γεωμετρικών στοιχείων της 
οδού. 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης που 
φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο μελέτης Κ01/2022.  

 

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει από την Δ/νση μας καθώς υπάρχουν στις αποθήκες του 
Δήμου. Οι εργασίες δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου διότι θα γίνουν από το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.  
Λήψη Κανονιστικής Απόφασης 

Για τη εφαρμογή όλων των ανωτέρω θέσεων απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης. 
 

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 
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                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τη σύνταξη της 
παρούσας μελέτης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται για το τμήμα της οδού Πατριάρχου 

Αθηναγόρα (από Κόδριγκτον έως Μητροπόλεως): 
1. Οδός ήπιας κυκλοφορίας, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30χλμ/ώρα  

2. Η απαγόρευση διέλευσης διέλευση βαρέων οχημάτων λόγω των γεωμετρικών στοιχείων της 

οδού. 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης που 

φαίνεται στο συνημμένο Σχέδιο μελέτης Κ01/2022.  
 

 

 
 

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς υπάρχουν στις 

αποθήκες του Δήμου. Οι εργασίες δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου διότι θα γίνουν 
από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.  

Για τη εφαρμογή όλων των ανωτέρω θέσεων απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης. 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΥΡΣΗ 2ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

 
Ύστερα από το υπ΄αρ. πρωτ. 2/19311/13-04-2022 εξώδικο της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο "ΣΥ.ΦΑ.ΡΟ. Α.Ε." που 

αφορά το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
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Ζωής (Με αρ. πρόσκλησης 2/18871/11-04-2022) που θα διεξαχθεί την Παρασκευή                       

15 Απριλίου 2022, 
 

"Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ. 01/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο "Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις σε τμήμα της 
οδού Πατριάρχου  Αθηναγόρα της Δ.Ε Ρόδου"." 

 
 προβαίνουμε στην απόσυρση του ανωτέρου θέματος προκειμένου να μας προσκομιστεί επ΄ 

αυτού σχετική γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 

 
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. 38/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

γ) Την υπ΄αρ. 16/7734/11-02-2022 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

δ) Την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανου 

Δράκου, 
ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
ζ) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 

η) Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Μιχαήλ Σταυρή και 

Δημητρίου Ιωσήφ για ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, 
θ) 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 μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι συμμετέχοντες «Υπέρ». εκτός 

των μελών που απείχαν από την ψηφοφορία. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ. 01/2022 

του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο "Κυκλοφοριακές 
Ρυθμίσεις σε τμήμα της οδού Πατριάρχου  Αθηναγόρα της Δ.Ε Ρόδου".», προκειμένου να  

προσκομιστεί επ΄ αυτού σχετική γνωμοδότηση από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 

        
             Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    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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