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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  2η/28-02-2023 
Αρ. αποφ.               8/28-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   
Περίληψη 

 
Τροποποίηση Απόφασης Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε΄ στη Δ.Ε. Ρόδου 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28-02-2023 ημέρα Tρίτη 

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 187/18-01-2023 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. 
πρωτ. 2/11379/24-02-2023, 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) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος  – Μέλος, 5) Alexandre-

Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος, 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                      
8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος, 9) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος - 

Αναπληρωματικό μέλος,  10) Δημήτριος Καρατζιάς – Αναπληρωματικό μέλος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – 

Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 4) Σάββας Καλαθενός – Μέλος 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 3/2023 απόφαση του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως έξης: 

 

Αριθμός Απόφασης: 3/2023 

 

ΘΕΜΑ 3: «Τροποποίηση Απόφασης  Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της 

οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στη  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 την τροποποίηση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περί 

στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’.  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Κατά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων επί της οδού Γρηγορίου Ε’ (Σεπτέμβριος 2019), κατ 

εφαρμογή  της υπ' αριθμ πρωτ.2501/1/7β/3-3-86 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυκλοφορίας 

Νομού Δωδ/σου, τοποθετήθηκαν οι απαραίτητες πινακίδες Ρ40 επί της οδού (απαγόρευση στάση και 

στάθμευσης). Η τοποθέτηση και η εφαρμογή της απαγόρευσης στάσης/στάθμευσης επί της οδού Γρηγορίου 

Ε προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής διότι παρ ότι ίσχυε η εν λόγω απόφαση 

«ατύπως» πάρκαραν εκατέρωθεν της οδού. Στην υπηρεσία μας διαβιβάστηκε το με αρ.πρωτ.2/64783/27-11-

2019 σχετικό αίτημα, κατοίκων της περιοχής,  με το οποίο ζητούσαν την άρση της απαγόρευσης στάσης-

στάθμευσης επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου Ε’. 
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Η υπηρεσία μας γνωρίζοντας τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων για θέσεις στάσης και στάθμευσης, το 

αίτημα των μόνιμων κατοίκων της περιοχής καθώς και εν της πράγματι μη τήρησης της απαγόρευσης στάσης 

και στάθμευσης, παρ ότι υπάρχει κατακόρυφη σήμανση, επί της οδού Γρηγορίου Ε με την παρούσα μελέτη 

προτείνεται η τροποποίηση της υπ΄ αριθμού πρωτ..2501/1/7β/3-3-86 απόφασης της Συντονιστικής 

Επιτροπής Κυκλοφορίας Νομού Δωδ/σου. 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει την τροποποίηση των ισχυόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

αναφορικά με τη στάση και στάθμευση σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε, επιτρέποντας την στάση και 

στάθμευση σε τμήματα της οδού (τηρώντας τον ΚΟΚ περί απόστασης από τους Φωτεινούς Σηματοδότες) ως 

παρακάτω: 

1. Στο τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε από τη συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου έως τη 

συμβολή της με την  οδό Δενδρινού: να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού 

και ειδικότερα στην αριστερή πλευρά από τη θέση 1 έως την θέση 3 και στη δεξιά πλευρά από τη 

θέση 2 έως την θέση 4 με την αυτή κατεύθυνση. 

2. Στο τμήμα της οδού Πατρ.Γρηγορίου Ε’ από τη συμβολή της με την οδό  Ι. Δενδρινού  έως 

τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου Καζούλη: να επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο από την 

αριστερή  πλευρά της οδού (με την αυτή κατεύθυνση) δηλαδή  από τη θέση (5) έως της θέση (6) ενώ 

θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη δεξιά πλευρά. 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση έμπροσθεν 

εγκεκριμένων εισόδων – εξόδων σε ιδιωτικά parking  καθώς και οι αποστάσεις βάση του Κώδικα Οδικής 

κυκλοφορίας από τους φωτεινούς σηματοδότες.  

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.  

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 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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά για την τροποποίηση των ισχυόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  

αναφορικά με τη στάση και στάθμευση σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε, επιτρέποντας την στάση και 

στάθμευση σε τμήματα της οδού (τηρώντας τον ΚΟΚ περί απόστασης από τους Φωτεινούς Σηματοδότες) ως 

παρακάτω: 

1. Στο τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε από τη συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου έως τη 

συμβολή της με την  οδό Δενδρινού: να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού 

και ειδικότερα στην αριστερή πλευρά από τη θέση 1 έως την θέση 3 και στη δεξιά πλευρά από τη 

θέση 2 έως την θέση 4 με την αυτή κατεύθυνση. 

2. Στο τμήμα της οδού Πατρ.Γρηγορίου Ε’ από τη συμβολή της με την οδό  Ι. Δενδρινού  έως 

τη συμβολή της με την οδό Στεφάνου Καζούλη: να επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο από την 

αριστερή  πλευρά της οδού (με την αυτή κατεύθυνση) δηλαδή  από τη θέση (5) έως της θέση (6) ενώ 

θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη δεξιά πλευρά. 

 

 Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση έμπροσθεν 

εγκεκριμένων εισόδων – εξόδων σε ιδιωτικά parking  καθώς και οι αποστάσεις βάση του Κώδικα Οδικής 

κυκλοφορίας από τους φωτεινούς σηματοδότες.  

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.  
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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. 3/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

 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 

 

      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της απόφασης  περί απαγόρευσης στάσης και 
στάθμευσης επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στη  Δημοτική Ενότητα Ρόδου και ειδικότερα: 

 

Την τροποποίηση των ισχυόντων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  αναφορικά με τη στάση και στάθμευση 

σε τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε, επιτρέποντας την στάση και στάθμευση σε τμήματα της οδού (τηρώντας 

τον ΚΟΚ περί απόστασης από τους Φωτεινούς Σηματοδότες) ως παρακάτω: 

1. Στο τμήμα της οδού Γρηγορίου Ε από τη συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου έως τη συμβολή 

της με την  οδό Δενδρινού: να επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού και 

ειδικότερα στην αριστερή πλευρά από τη θέση 1 έως την θέση 3 και στη δεξιά πλευρά από τη θέση 

2 έως την θέση 4 με την αυτή κατεύθυνση. 

2. Στο τμήμα της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ από τη συμβολή της με την οδό  Ι. Δενδρινού  έως τη 

συμβολή της με την οδό Στεφάνου Καζούλη: να επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο από την 

αριστερή  πλευρά της οδού (με την αυτή κατεύθυνση) δηλαδή  από τη θέση (5) έως της θέση (6) 

ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη δεξιά πλευρά. 

 

 Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση έμπροσθεν 

εγκεκριμένων εισόδων – εξόδων σε ιδιωτικά parking  καθώς και οι αποστάσεις βάση του Κώδικα Οδικής 

κυκλοφορίας από τους φωτεινούς σηματοδότες.  

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών καθώς υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου.                                

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

προσωπικό του Δήμου.  

 
 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               7) Δημήτριος Ιωσήφ  

                                                                               8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                               9) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                      10) Δημήτριος Καρατζιάς 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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