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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  6η/20-06-2022 
Αρ. αποφ.             53/20-06-2022                                                                                                                                                                                                                   

                                   

Περίληψη 

Τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου        

(Απόφαση 392/2011 του ΔΣ) που αφορά καθορισμό χώρου στάθμευσης τουριστικών 
λεωφορείων 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 20-06-2022 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση 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. 2/33514/16-06-2022, η οποία κοινοποιήθηκε 
νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, την εγκύκλιο 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ. «περί λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το άρθρο 

48 του Ν. 4940/2022 (Α΄112), αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας 

αφού από τα έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Βασίλειος 

Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 5) Σπυρίδων  Σπυρόπουλος - Αναπληρωματικό Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος – Αναπληρωματικό μέλος,                         
8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis - Μέλος 

3) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 74/2022 απόφαση 

της Κοινότητας Ρόδου που έχει ως έξης: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 9: «Καθορισμός χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (τροποποίηση της 

υπ’αρ.392/2011 απόφαση του Δ.Σ)»  
  

Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, της οποίας η εισήγηση 

έχει ως εξής:  

 

  Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο της άναρχης στάσης και στάθμευσης των 
τουριστικών λεωφορείων έξω από τα τείχη της Μεσαιωνικής πόλης και ιδιαίτερα έξω από τη 

Θαλασσινή πύλη, με αποτέλεσμα τη συνεχή παρακώληση της κυκλοφορίας στην Ακτή Σαχτούρη. 

  Σε συνεννόηση με το σωματείο των τουριστικών λεωφορείων, προτείνεται η ολιγόλεπτη 
στάση τους στα τείχη, αριστερά από τη Θαλασσινή πύλη σε διαγραμμισμένο χώρο (σχέδιο). Η 

στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων θα γίνεται στο χώρο δίπλα στα Σφαγεία και οι οδηγοί θα 
χρησιμοποιούν το χώρο στη θαλασσινή πύλη, μόνο για την αποβίβαση και επιβίβαση των πελατών. 

Με την ισχύουσα Κανονιστική διάταξη περί Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου 

(απόφαση 392/2011 του ΔΣ), ο χώρος αυτός καθορίστηκε ως χώρος στάσης και στάθμευσης 
δημοτικού λεωφορείου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, αλλά ο χώρος καταλαμβάνεται καθημερινά 

από ΙΧ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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 Προτείνουμε ο χώρος στάσης των τουριστικών λεωφορείων, να ισχύει από την 15η Μαρτίου 

έως την 15η Νοεμβρίου και θα επισημαίνεται με δύο πληροφοριακές πινακίδες. Το χώρο αυτό θα 

χρησιμοποιεί και το λεωφορείο της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που θα εκτελεί το δρομολόγιο από το χώρο 
στάθμευσης στην Ακαντιά προς τη Θαλασσινή Πύλη. Τους υπόλοιπους μήνες ο χώρος θα 

χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ΙΧ οχημάτων.  
 Απέναντι από τα τείχη, θα παραμείνουν 18 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, εκ των οποίων 

μια (1) θέση για ΑΜΕΑ, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. 

 
Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ  87/Α/7-6-2010  «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 73 

και 94  περί  αρμοδιοτήτων επιτροπής ποιότητας ζωής και περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των 

δήμων. 

2. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 /Α/2006 και ειδικότερα το άρθρο 79 

περί Κανονιστικών Αποφάσεων. 

3. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 /Α/2006 και ειδικότερα το άρθρο 82 

περί Ρύθμιση Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 «Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται 

από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»  

4. Την απόφαση 392/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 

Προτείνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική πόλη της 

Ρόδου (αποφ. 392/2011 του ΔΣ) και ειδικότερα το άρθρο 21 «Καθορισμός χώρων στάσης και 

στάθμευσης λεωφορείων» ως εξής:   

 Διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος «Καθορίζεται ως χώρος στάσης και στάθμευσης δημοτικού 

λεωφορείου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, ο χώρος έξω από τη Θαλασσινή Πύλη (στην άλλη 

πλευρά της υφιστάμενης στάσης των αστικών λεωφορείων». 

 Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Καθορίζεται ως χώρος στάσης τουριστικών 

λεωφορείων και του λεωφορείου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που θα εκτελεί το δρομολόγιο από 

το χώρο στάθμευσης στην Ακαντιά προς τη Θαλασσινή Πύλη, από τις 15 Μαρτίου έως 

τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ο χώρος αριστερά της Θαλασσινής πύλης σε επαφή με τα 

τείχη (σχέδιο), καθώς και ο χώρος αριστερά από την Πύλη Αρνάλδου. Τις λοιπές ημέρες ο χώρος 

θα χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ΙΧ οχημάτων». 

Τροποποιείται η παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων της Ακτής 

Σαχτούρη (Κολώνα, Θαλασσινή Πύλη) ως εξής: «Ακτή Σαχτούρη (κολώνα, Θαλασσινή Πύλη…): 103 

θέσεις» 

Και εισηγούμαστε την έγκριση της πρότασης από τη Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, 

σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010) όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4455/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19-07-2018) περί 

αρμοδιοτήτων συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και του 

άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/08-06-2006) περί κανονιστικών αποφάσεων 

και τη διαβίβαση της απόφασής σας στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

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 για την τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας 

στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (αποφ. 392/2011 του ΔΣ) και ειδικότερα το άρθρο 21 «Καθορισμός 

χώρων στάσης και στάθμευσης λεωφορείων» ως εξής:   

 Διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος «Καθορίζεται ως χώρος στάσης και στάθμευσης δημοτικού 

λεωφορείου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, ο χώρος έξω από τη Θαλασσινή Πύλη (στην άλλη 

πλευρά της υφιστάμενης στάσης των αστικών λεωφορείων». 

 Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Καθορίζεται ως χώρος στάσης τουριστικών 

λεωφορείων και του λεωφορείου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που θα εκτελεί το δρομολόγιο από 

το χώρο στάθμευσης στην Ακαντιά προς τη Θαλασσινή Πύλη, από τις 15 Μαρτίου έως 

τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ο χώρος αριστερά της Θαλασσινής πύλης σε επαφή με τα 

τείχη (σχέδιο), καθώς και ο χώρος αριστερά από την Πύλη Αρνάλδου. Τις λοιπές ημέρες ο χώρος 

θα χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ΙΧ οχημάτων». 

Επίσης τροποποιείται η παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων της Ακτής 

Σαχτούρη (Κολώνα, Θαλασσινή Πύλη) ως εξής: «Ακτή Σαχτούρη (κολώνα, Θαλασσινή Πύλη…): 103 

θέσεις» 

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. 74/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 
γ) Τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου και των μελών αυτής, που 

περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

δ) Την τοποθέτηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, που 
περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 του 

ΥΠ.ΕΣ., 
ζ) Την υπ΄ αρ. 51/2022 απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε η εκτός Ημερησίας Διάταξης 

συζήτηση του θέματος (Α.Δ.Α.: ΩΔΓΣΩ1Ρ-75Π) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου 

Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (αποφ. 392/2011 του ΔΣ) και ειδικότερα: 

 
1) Το άρθρο 21 «Καθορισμός χώρων στάσης και στάθμευσης λεωφορείων» ως εξής:   

 

 Διαγράφεται η δεύτερη παράγραφος «Καθορίζεται ως χώρος στάσης και στάθμευσης δημοτικού 

λεωφορείου εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, ο χώρος έξω από τη Θαλασσινή Πύλη (στην άλλη 

πλευρά της υφιστάμενης στάσης των αστικών λεωφορείων». 

 Η τρίτη παράγραφος τροποποιείται ως εξής: «Καθορίζεται ως χώρος στάσης τουριστικών 

λεωφορείων και του λεωφορείου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που θα εκτελεί το δρομολόγιο από 

το χώρο στάθμευσης στην Ακαντιά προς τη Θαλασσινή Πύλη, από τις 15 Μαρτίου έως 

τις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, ο χώρος αριστερά της Θαλασσινής πύλης σε επαφή με τα 

τείχη (σχέδιο), καθώς και ο χώρος αριστερά από την Πύλη Αρνάλδου. Τις λοιπές ημέρες ο χώρος 

θα χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ΙΧ οχημάτων». 

2) Επίσης τροποποιείται η παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 όσον αφορά τον αριθμό των 

θέσεων της Ακτής Σαχτούρη (Κολώνα, Θαλασσινή Πύλη) ως εξής:  

«Ακτή Σαχτούρη (κολώνα, Θαλασσινή Πύλη…): 103 θέσεις» 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                               3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               4) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               5) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               6) Σάββας Χριστοδούλου 
                                                                               7) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               9) Μιχαήλ Σταυρής 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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