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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  25/02/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 04/25-02-2022    Αριθ. Απόφασης:  029/2022 

 

Στη Ρόδο σήμερα την 25η Φεβρουαρίου  του  2022  ημέρα  Παρασκευή  και 
ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε   Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 

Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 

το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 
Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην εγκύκλιο 

του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», 

παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9396/21.02.2022  

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 

25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

  
11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

42. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
43. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 5. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3  3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και το μέλος 
αυτής κ. Κωνσταντίνος Τσουρούτης  αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά το πέρας της 

Ενημέρωσης. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Θ Ε Μ Α  2ο:  Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας ελευθέρας 
στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου διάρκειας 
δύο (02) ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου. 

 
O Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη των 

μελών του Σώματος την υπ΄αρ. 1892/2022 εισήγηση του τμήματος Προσόδων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας ελευθέρας στάθμευσης σε 
μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου διάρκειας δύο (2) ετών, έναντι του 

προβλεπόμενου αντιτίμου». 
 

Έχοντας υπόψη :    
1. Την υπ’ αρ. 371/5-7-1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής της Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης 

(ΣΗΕΣ) στην πόλη της Ρόδου, με πρόβλεψη για τους μόνιμους κατοίκους της 
περιοχής σε ειδικές θέσεις, καθώς και επιπλέον ειδικές περιπτώσεις  (ΑΜΕΑ, 

φαρμακεία, ξενοδοχεία, κλπ). 
2.  Την υπ’ αρ. 82/27-2-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

επαναπροσδιορίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και έγιναν βελτιωτικές 

τροποποιητικές ρυθμίσεις στο ΣΗΕΣ και επανακαθορισμός των προβλέψεων των 
ειδικών περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αδειών χώρων 

εκφορτώσεων, ΑΜΕΑ, κλπ. 
3. Την υπ’ αρ. 209/29-4-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 158/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά 

στην έγκριση της μελέτης στάθμευσης στην περιοχή Νιοχώρι του Δήμου Ρόδου 
και άλλες ρυθμίσεις-έκδοση τοπικής κανονιστικής διάταξης. 

4. Την υπ’ αρ. 755/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
καθορίστηκε ο κανονισμός των κοινοχρήστων χώρων 

5. Την υπ’ αρ. 734/26-9-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 

συγκροτήθηκε Επιτροπή χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ 
και Φορτοεκφόρτωση. 

6. Την υπ’ αρ. 217/23-3-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 478/14-6-2016 απόφαση Δ.Σ.), με την οποία 
συγκροτήθηκε  Επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών και έγκριση απόδοσης 

κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλεως 
Ρόδου για την αντίστοιχη ζώνη της περιοχής τους, διάρκειας δύο (2) ετών, έναντι 

του προβλεπόμενου αντιτίμου. 
7. Την υπ’ αρ. 449/14-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίνει την υπ’ αρ. 77/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά 

στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 371/1996 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με 
την επαναφορά του μέτρου ελεύθερης στάθμευσης των μονίμων κατοίκων του 

κέντρου. 
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8. Την υπ’ αρ. 437/25-5-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και έγκριση 

απόδοσης κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου 
της πόλεως Ρόδου για την αντίστοιχη ζώνη της περιοχής τους, διάρκειας δύο (2) 
ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου. 

9. Την υπ’ αρ. 948/27-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και έγκριση 

απόδοσης κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου 
της πόλεως Ρόδου για την αντίστοιχη ζώνη της περιοχής τους, διάρκειας δύο (2) 
ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου. 

10.Τις  με αρ. 24/1467/10-1-2022, 25/1469/10-1-2022, 26/1470/10-1-2022, 
66/1949/11-1-2022, 67/1950/11-1-2022, 68/1951/11-1-2022, 69/1952/11-1-

2022, 70/1953/11-1-2022, 71/1954/11-1-2022, 72/1955/11-1-2022, 
73/1956/1956/11-1-2022, 74/1957/11-1-2022, 75/1958/11-1-2022, 

76/1959/11-1-2022, 77/1960/11-1-2022, 296/4337/21-1-2022 αποφάσεις 
Δημάρχου, με θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Δημάρχου»,  την με αρ. 78/1961/11-1-2022 απόφαση Δημάρχου, με θέμα « 

Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και εξουσιοδότηση υπογραφής με 
εντολή Δημάρχου», τις με αρ. 211/3722/19-1-2022, 212/3725/19-1-

2022,213/3727/19-1-2022 Αποφάσεις Δημάρχου,  την με αρ. 29/1519/10-1-
2022 απόφαση Δημάρχου, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη 
Οικονομικής Επιτροπής», την με αρ. 001/09-01-2022 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με θέμα «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού 
Συμβουλίου». 

11.Προκειμένου να λειτουργήσει η θεσμοθετημένη διαδικασία έγκρισης των 
δικαιούχων δωρεάν στάθμευσης στις θέσεις των μονίμων κατοίκων του κέντρου 
της πόλεως Ρόδου, κρίνεται αναγκαία η επανασύσταση της επιτροπής, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 
4555/2018 του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που αφορά στην αντικατάσταση του άρθρου 70 του 

ν.3852/2010, για την εξέταση των δικαιολογητικών και απόδοσης της σχετικής 
ενδεικτικής «κάρτας ελευθέρας στάθμευσης μονίμου κατοίκου», που για λόγους 
πρακτικότητας προτείνεται να είναι διάρκειας δύο (2) ετών, έναντι του 

προβλεπόμενου αντιτίμου. 
 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε από το Δημοτικό Συμβούλιο την συγκρότηση της 
Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και έγκρισης απόδοσης κάρτας ελευθέρας 
στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου διάρκειας δύο (2) 

ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου. 
 

Για χρέη γραμματέα  της επιτροπής εισηγούμαστε τη δημοτική υπάλληλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημητριάδου Μαρία του Μιχαήλ με αναπληρωτή τον 
δημοτικό υπάλληλο  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αντιφιλιώτη Μιχαήλ του 

Ηλία.  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ΄αρ. 1892/2022 εισήγηση του τμήματος Προσόδων της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, 
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 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), του άρθρου 93 του 

Ν.3463/2006,  
 Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του Σώματος 

που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της 

Συνεδρίασης, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ενός (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) απόντων, του 
επικεφαλής κ.Καλετού Πότσου και του Δημοτικού Συμβούλου κ.Κωνσταντίνου 
Τσουρούτη,  ψήφισαν:  

 «ΥΠΕΡ» σαράντα ένας (41), ήτοι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όπως 
αποτυπώνονται στον πίνακα των συμμετεχόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) 

έως και (41). 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την συγκρότηση  της  Επιτροπής  ελέγχου  των δικαιολογητικών και έγκρισης 
απόδοσης κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μονίμους κατοίκους του κέντρου της 

πόλης Ρόδου, διάρκειας δύο (2) ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου, 
αποτελούμενης από τους παρακάτω:   

 
 κ. Κωνσταντίνο Ταρασλιά, Αντιδήμαρχο Οικονομικών  
 κ. Τηλέμαχο Καμπούρη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Ενεργειακών 

Επενδύσεων 
 κα. Μάνθα Ζιώγου, Πρόεδρο της Κοινότητας Ρόδου 

 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κα. Μαρία Δημητριάδου του Μιχαήλ, με 

αναπληρωτή τον κ. Αντιφιλιώτη Μιχαήλ του Ηλία, υπάλληλοι της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

 

 
 

                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  
 

 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΙΩΣΗΦ                   ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΜΛΑΩ1Ρ-Ξ8Λ
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