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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Της από  31/05/2021  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 15/31-05-2021    Αριθ. Απόφασης: 105/2021 Ο.Ε 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαΐου  του  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 16.00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε Τακτική Συνεδρίαση  στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 
και τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του 
άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π. οικ.32009/23.05.2020 (Β 

1988),καθώς και την ΚΥΑ 429/12.3.2020 (ΦΕΚ 850 Β) και το άρθρο 1 αυτής που ορίζει 
ότι «Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα μέλη 
ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται από 

συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η 
φυσική τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού 

οργάνου» και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/25086/27.05.2021  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος   

28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 

30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  
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-Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

 
  

33.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 35. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 36.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  37.ΜΠΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Αντιδήμαρχος  
 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -     

  Αντιδήμαρχος    
 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

7.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.  ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9.  ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 11.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

6.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-  

   Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου,  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.              
κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

 
Θ Ε Μ Α 13o: Έγκριση της υπ΄αρ. 27/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης  του  
Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου με  θέμα  "Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών 
πλησίον Εθνικού Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021) 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος, 

εισηγούμενος θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 27/21.05.2021 Απόφαση της 
Ε.Π.Ζ. η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Αριθμός Απόφασης 27/2021 

 

Περίληψη 
 

Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  
Ρόδου με  θέμα  "Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού 
Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021) 

 
     και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα 

θέματα της  4ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 11 (έντεκα) θεμάτων 
(9 θέματα της ΗΔ και 2 θέματα εκτός ΗΔ) ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για 
το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 1: «Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου» (ΑΡΜ 

04/2021)  

  

      Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

ηλεκτρονικά, με email για όλα τα θέματα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, επί 

συνόλου τεσσάρων (4) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με 

την υπ’αρ.16/23108/18-5-2021 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα 

«Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου» της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 

η οποία έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Φεύγοντας από την πρακτική των αυστηρών οριοθετήσεων και του απόλυτου 

διαχωρισμού της κίνησης των πεζών και των αυτοκινήτων και εστιάζοντας παράλληλα 

στην αρμονική συνύπαρξη των κοινοχρήστων χώρων, στην παρούσα μελέτη 

προβλέπεται η πεζοδρόμηση των οδών που συνδέουν το Εθνικό θέατρο με τα 

υφιστάμενα πάρκα που βρίσκονται βόρεια και δυτικά αυτού εντός του Ο.Τ. 45.  

 Όπως γνωρίζουμε η αυξημένη χρήση ΙΧ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός 
ότι παρέχεται η δυνατότητα στα ΙΧ να εισέλθουν σχετικά εύκολα στο κέντρο της πόλης ή 
απλά να διέλθουν από αυτό με σκοπό άλλους προορισμούς. Τα τελευταία χρόνια γίνονται 

προσπάθειες που προωθούν τη πεζή μετακίνηση και αποθαρρύνουν τη χρήση ιδιωτικών 
οχημάτων προκειμένου να βελτιωθούν οι οδικές συνθήκες. 
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Στόχος της μελέτης είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίηση των κοινοχρήστων 

χώρων που βρίσκονται πλησίον του Εθνικού θεάτρου (πάρκα) που σε συνδυασμό με το 
σχεδιασμό και το σύγχρονο αστικό εξοπλισμό θα καταστήσει την περιοχή επισκέψιμη και 
φιλική. 

 Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  

 Η πεζοδρόμηση της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννη 

Καζούλη έως την οδό Ευσταθίου Γεωργίου. Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται 

δυτικά του Εθνικού Θεάτρου στην παρούσα φάση φέρει αστικό εξοπλισμό και κατά 

συνέπεια είναι αρκετά επισκέψιμος . 

 Η πεζοδρόμηση της οδού που βρίσκεται βόρεια του Εθνικού Θεάτρου μεταξύ αυτού 

και του Κοινόχρηστου Χώρου. Στον εν λόγω Κ.Χ. (πάρκο) υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα που ελκύουν το ενδιαφέρον πολιτών αλλά και επισκεπτών.  

Στην παρούσα φάση οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για χώρο 

στάθμευσης, συνεπώς η πεζοδρόμησή τους δεν επιφέρουν αλλαγές σε υφιστάμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

 Επίσης με την παρούσα μελέτη καταργούνται οι δύο χωροθετημένες θέσεις 

στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμό 

310/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018)  

Για την εφαρμογή των ανωτέρων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατακόρυφης 

σήμανσης Ρ-55 και Ρ-7 στα σημεία που φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Π-1 και οι  

ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των  σημείων τοποθέτησης τους αναφέρονται 

στο παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-55 & Ρ-7 878439 4042066 

Ρ-55 & Ρ-7 878435 4042116 

Ρ-55 & Ρ-7 878478 4042103 

Ρ-55 & Ρ-7 878496 4042097 

 

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης  

 Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω απαιτείται η λήψη Κανονιστικής απόφασης. 

Μετά την έγκριση από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη 

κατακόρυφη σήμανση όπως εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.  

 Η τοποθέτηση και η προμήθεια των σημάτων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου. 

Ο Κος Τρέχας στις παρατηρήσεις του σημείωσε: «Η δημιουργία ενός καινούριου 

κοινόχρηστου χώρου με σκοπό την ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείου 

αποτελεί σημαντικό βήμα για την  πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης της 

Ρόδου. Εύχομαι καλά αποτελέσματα και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες που μόνο καλό 

κάνουν στην πόλη μας.»  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 

ΑΔΑ: 9ΩΚ1Ω1Ρ-ΚΘΡ



5 

 

 Την υπ’αρ.16/23108/18-5-2021 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα 

«Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου»  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 πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού 

Θεάτρου όπως προβλέπεται με την παρούσα μελέτη:  

 Η πεζοδρόμηση της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννη 

Καζούλη έως την οδό Ευσταθίου Γεωργίου. Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται 

δυτικά του Εθνικού Θεάτρου στην παρούσα φάση φέρει αστικό εξοπλισμό και κατά 

συνέπεια είναι αρκετά επισκέψιμος . 

 Η πεζοδρόμηση της οδού που βρίσκεται βόρεια του Εθνικού Θεάτρου μεταξύ αυτού 

και του Κοινόχρηστου Χώρου. Στον εν λόγω Κ.Χ. (πάρκο) υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα που ελκύουν το ενδιαφέρον πολιτών αλλά και επισκεπτών.  

Στην παρούσα φάση οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για χώρο 

στάθμευσης, συνεπώς η πεζοδρόμησή τους δεν επιφέρουν αλλαγές σε υφιστάμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

 Επίσης με την παρούσα μελέτη καταργούνται οι δύο χωροθετημένες θέσεις 

στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμό 

310/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018)  

Για την εφαρμογή των ανωτέρων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατακόρυφης 

σήμανσης Ρ-55 και Ρ-7 στα σημεία που φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Π-1 και οι  

ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των  σημείων τοποθέτησης τους αναφέρονται 

στο παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-55 & Ρ-7 878439 4042066 

Ρ-55 & Ρ-7 878435 4042116 

Ρ-55 & Ρ-7 878478 4042103 

Ρ-55 & Ρ-7 878496 4042097 

 Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω απαιτείται η λήψη Κανονιστικής απόφασης. 

Μετά την έγκριση από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη 

κατακόρυφη σήμανση όπως εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.  

 Η τοποθέτηση και η προμήθεια των σημάτων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

Δήμου. 
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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 με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και 
της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  
β)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 
γ)  Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 
60249/22.09.2020, 426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 

ε) Την υπ΄αρ. 19/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 
στ) Την υπ’ αριθ. μελέτη Α.Ρ.Μ.:4/2021 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του 

τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, 
ζ)  Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 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 «Υπέρ», εκτός των κ.κ. Ι. Αφεντούλη και Ν. Γιαννά οι οποίοι 

ψήφισαν «Παρών» με την παρατήρηση:"Δεν λαμβάνεται υπόψη ο λόγος της 
χωροθετησης θέσης στάθμευσης των δυο λεωφορείων και δεν προβλέπεται η 
χωροθετηση τους σε άλλο σημείο προκειμένου να μην υποστούν την δυσμενή αυτή 

διοικητική ενέργεια " 
η)  Το από 21-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου 

Γιαννακού στο οποίο αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Συνεδρίασης 
θ) Την υπ΄αρ. 16/2021 απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε η εκτός Ημερησίας 
Διάταξης συζήτηση του θέματος 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 19/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και  
 

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον 
Εθνικού Θεάτρου, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομής. 
 
 Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  

 Η πεζοδρόμηση της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννη 

Καζούλη έως την οδό Ευσταθίου Γεωργίου. Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται 

δυτικά του Εθνικού Θεάτρου στην παρούσα φάση φέρει αστικό εξοπλισμό και κατά 

συνέπεια είναι αρκετά επισκέψιμος . 

 Η πεζοδρόμηση της οδού που βρίσκεται βόρεια του Εθνικού Θεάτρου μεταξύ αυτού 

και του Κοινόχρηστου Χώρου. Στον εν λόγω Κ.Χ. (πάρκο) υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα που ελκύουν το ενδιαφέρον πολιτών αλλά και επισκεπτών.  

Στην παρούσα φάση οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για χώρο 

στάθμευσης, συνεπώς η πεζοδρόμησή τους δεν επιφέρουν αλλαγές σε υφιστάμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

 Επίσης με την παρούσα μελέτη καταργούνται οι δύο χωροθετημένες θέσεις 

στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμό 

310/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018)  

Για την εφαρμογή των ανωτέρων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατακόρυφης 

σήμανσης Ρ-55 και Ρ-7 στα σημεία που φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Π-1 και οι  
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ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των  σημείων τοποθέτησης τους αναφέρονται 

στο παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-55 & Ρ-7 878439 4042066 

Ρ-55 & Ρ-7 878435 4042116 

Ρ-55 & Ρ-7 878478 4042103 

Ρ-55 & Ρ-7 878496 4042097 

 
Μετά την έγκριση από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη 

κατακόρυφη σήμανση όπως εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’ αριθ. 27/21-05-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 79 και 93 

του Ν.3463/2006, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα επτά  

(37) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 

ψήφισαν«ΥΠΕΡ»  οι τριάντα έξι (36) και  «ΠΑΡΩΝ» ένας (1) ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Δημήτρης Ζανεττούλλης.  

             

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 27/21.05.2021  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που αφορά στην έγκριση "Πεζοδρόμησης τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού 

Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του  Συμβουλίου 
της  Κοινότητας  Ρόδου και συγκεκριμένα: 

 
Τη πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου, σύμφωνα με την ανωτέρω 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής. 

 
 Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται  

 Η πεζοδρόμηση της ανώνυμης οδού από τη συμβολή της με την οδό Ιωάννη 

Καζούλη έως την οδό Ευσταθίου Γεωργίου. Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται 

δυτικά του Εθνικού Θεάτρου στην παρούσα φάση φέρει αστικό εξοπλισμό και κατά 

συνέπεια είναι αρκετά επισκέψιμος . 

 Η πεζοδρόμηση της οδού που βρίσκεται βόρεια του Εθνικού Θεάτρου μεταξύ αυτού 

και του Κοινόχρηστου Χώρου. Στον εν λόγω Κ.Χ. (πάρκο) υπάρχουν αρχαιολογικά 

ευρήματα που ελκύουν το ενδιαφέρον πολιτών αλλά και επισκεπτών.  

 Στην παρούσα φάση οι δρόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για χώρο 

στάθμευσης, συνεπώς η πεζοδρόμησή τους δεν επιφέρουν αλλαγές σε υφιστάμενες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

 Επίσης με την παρούσα μελέτη καταργούνται οι δύο χωροθετημένες θέσεις 

στάθμευσης Τουριστικών Λεωφορείων που είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμό 

310/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2843Β/17-07-2018)  

Για την εφαρμογή των ανωτέρων είναι απαραίτητη η τοποθέτηση κατακόρυφης 

σήμανσης Ρ-55 και Ρ-7 στα σημεία που φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Π-1 και οι  

ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 των  σημείων τοποθέτησης τους αναφέρονται 

στο παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-55 & Ρ-7 878439 4042066 

Ρ-55 & Ρ-7 878435 4042116 

Ρ-55 & Ρ-7 878478 4042103 

Ρ-55 & Ρ-7 878496 4042097 
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Μετά την έγκριση από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το 

εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη 

κατακόρυφη σήμανση όπως εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.  

 

 

                                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                               

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                                 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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