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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  15η/20-12-2022 
Αρ. αποφ.             149/ 20-12-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   

Περίληψη 
 

Αναβολή λήψης απόφασης για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε υπηρεσιακά οχήματα 
της Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα και 7ης Μαρτίου. 

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 20-12-2022 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 12.00 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. 2/86695/16-11-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 

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

άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), 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) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος,                    

7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – Μέλος, 3) Εμμανουήλ 
Καζούλλης – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 4) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 141/2022 απόφαση του Συμβουλίου 
της Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως έξης: 

 

Αριθμός Απόφασης: 141/2022 

 

ΘΕΜΑ 6: «Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας 

επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα και 7ης Μαρτίου» 

  

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 

 

 Το τμήμα συγκοινωνιών κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών με την υπ΄ αριθμό 4/2019 μελέτη 

προέβλεπε την «Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση οχημάτων των Δικαστών, 

Εισαγγελέων, Δικαστικών Υπαλλήλων και των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας σε τμήμα της οδού 7ης 

Μαρτίου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου) και επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα». Η μελέτη εγκρίθηκε με 

τις υπ΄ αριθμό αποφάσεις 87/23-10-2019 της ΕΠΖ και 797/25-10-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν 

συνεχεία με το αριθμό πρωτ. 66522/Φ.ΜΟΕ/4-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μας 

ενημέρωσαν ότι δύναται η παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε «υπηρεσιακά – κρατικά οχήματα του Δήμου 

και όχι σε ιδιώτες Ι.Χ. οχημάτων (Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Υπάλληλων κ.α.) 

  Μετά τα ανωτέρω υποβλήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου αίτημα από τον Πρόεδρο του Εφετείου 

Δωδεκανήσου το οποίο επισημαίνει ότι για την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των Δικαστηρίων 

κρίνεται σκόπιμη η παραχώρηση των θέσεων στάθμευσης, επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα, πλην των δύο 

θέσεων που χρησιμοποιούνται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, καθώς όλων των θέσεων στο τμήμα της 
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οδού 7ης Μαρτίου, έμπροσθεν του δικαστικού μεγάρου πλην της θέσεως ΑμέΑ που έχει εγκριθεί με το 

ΦΕΚ5109Β/31-12-2019, να παραχωρηθούν για τη στάθμευση οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να 

καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των αυτοκινήτων. 

 Με βάση τα ανωτέρω η υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης η οποία αφορά μερική 

τροποποίηση της αριθμού μελέτης 4/2019 με την παραχώρηση των θέσεων στάσης – στάθμευσης (1) (2) (3) 

(4) (5) επί της οδού 7ης Μαρτίου καθώς και των θέσεων (3) (4) (5) (6) επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα 

σε υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας όπως αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο που 

συνοδεύει την παρούσα μελέτη.  

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση με κίτρινο χρώμα καθώς 

και η τοποθέτηση της αντίστοιχης κατακόρυφης σήμανσης του Πίνακα Ι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Κατακόρυφη σήμανση Οδός Ενδεικτικές Συντεταγμένες  

κατά ΕΓΣΑ‘ 87 

    Χ Υ 

Ρ40 Πρ4α 
εξαιρούνται οχήματα 

ελληνικής αστυνομίας 

7ης Μαρτίου 878555 4041856 

Ρ40 Πρ4γ 878569 4041806 

Ρ40 Πρ4α Πλωτάρχου 
Μπλέσσα 

878532 4041791 

Ρ40 Πρ4γ 878556 4041795 

Η προμήθεια των πινακίδων της κατακόρυφης σήμανσης καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου γιατί θα χρησιμοποιηθούν πινακίδες που υπάρχουν στις αποθήκες 

του Δήμου και οι εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 

 

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

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της 

Συνεδρίασης 

Τα μέλη Μαντικού Ευανθία και Καρανικόλας Ευστράτιος απουσίαζαν από την συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της μελέτης η οποία αφορά μερική τροποποίηση της 

αριθμού μελέτης 4/2019 με την παραχώρηση των θέσεων στάσης – στάθμευσης (1) (2) (3) (4) (5) επί της 

οδού 7ης Μαρτίου καθώς και των θέσεων (3) (4) (5) (6) επί της οδού Πλωτάρχου Μπλέσσα σε υπηρεσιακά 

οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας όπως αυτές εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο που συνοδεύει την 

παρούσα απόφαση.  

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση με κίτρινο χρώμα καθώς 

και η τοποθέτηση της αντίστοιχης κατακόρυφης σήμανσης του Πίνακα Ι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

Κατακόρυφη σήμανση Οδός Ενδεικτικές Συντεταγμένες  

κατά ΕΓΣΑ‘ 87 

    Χ Υ 

Ρ40 Πρ4α 
εξαιρούνται οχήματα 

ελληνικής αστυνομίας 

7ης Μαρτίου 878555 4041856 

Ρ40 Πρ4γ 878569 4041806 

Ρ40 Πρ4α Πλωτάρχου 
Μπλέσσα 

878532 4041791 

Ρ40 Πρ4γ 878556 4041795 

Η προμήθεια των πινακίδων της κατακόρυφης σήμανσης καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου γιατί θα χρησιμοποιηθούν πινακίδες που υπάρχουν στις αποθήκες 

του Δήμου και οι εργασίες θα γίνουν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου. 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 
 

 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, 

 Την υπ΄αρ. 141/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 
 Τις υπ΄ αριθμό αποφάσεις 87/23-10-2019 της ΕΠΖ και 797/25-10-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου, 

 Την τοποθέτηση της υπαλλήλου του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και των μελών της Επιτροπής που περιγράφονται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να 

υποβληθεί σχετικό αίτημα για τις εν λόγω θέσεις στάθμευσης από την Ελληνική Αστυνομία. 
 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 

                                                                               6) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                                               7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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