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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  27/05/2022  Έκτακτης Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 08/27-05-2022    Αριθ. Απόφασης:  121/2022 
                                            

 

     Στη Ρόδο σήμερα την 27η Μαΐου του 2022  ημέρα  Παρασκευή με τη δια 
περιφοράς διαδικασία συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση 

και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
    Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. 2/27947/27.05.2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 65 και 67, παρ. 05 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, παρ. 02 & 03, του Ν. 3463/2006, του άρθρου 184 του                                  

Ν. 4635/2019, και τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και στο Άρθρο 67 του Ν.4830/2021. 

 
     ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

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 30. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

 
31.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

8.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 33. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

9.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
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13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
38. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 41. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

42. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
43. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 
Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
44.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

46. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
47. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
48.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

      ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με τον πίνακα ψηφοφορίας που εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο  σε όλους ανεξαιρέτως τους Δημοτικούς Συμβούλους και επεστράφη 
συμπληρωμένος στη Γραμματεία του Δ.Σ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικό 
μήνυμα και ιδιοχείρως), όπου επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων στην 

πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι σαράντα οκτώ (48) και 
άρχεται η Συνεδρίαση.  

 
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 
απόφασης.  

 
 

 
 
 

 
 

 

ΑΔΑ: ΨΩΗΣΩ1Ρ-Η46



3/8 

 

Θ Ε Μ Α  14ο:  Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών, με τίτλο «Εποχιακή 
πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης οδού, στη Τ.Κ. Γενναδίου, του Δήμου 
Ρόδου». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η υπ’αριθ. 35/2022 Απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Αρ. αποφ.             35/23-05-2022                                                            

                                   

Περίληψη 

 

Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών 

Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση τμήματος 

Ανώνυμης οδού στη Τ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου». 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών 

Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης 

οδού στη Τ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου» 

Σχετικό: Η υπ’ αριθμό 755/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 

     Η Υπηρεσία κατόπιν αιτήματος του εντεταλμένου Συμβούλου Νότιας Ρόδου και του Προέδρου 

της             ΤΚ Γενναδίου διενήργησε αυτοψία στην Τοπική Ενότητα Γενναδίου όπου και 

διαπίστωσε την αναγκαιότητα λήψης Κανονιστικής Απόφασης περί «Εποχιακής πεζοδρόμησης 

τμήματος της Ανώνυμης οδού» για την εφαρμογή της απόφασης 755/2014 του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

     Εν συνεχεία συντάχθηκε η μελέτη από το τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες (λήψη κανονιστικής απόφασης). 

      Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

Συνημμένα: 

Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Π-1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

         Η παρούσα Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα του Εντεταλμένου Δημοτικού 

Συμβούλου Νότιας Ρόδου και του Προέδρου της Τ.Κ. Γενναδίου και προβλέπει την Εποχιακή 

(περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης οδού που οδηγεί από την κεντρική πλατεία της 

Κοινότητας προς στο αστυνομικό τμήμα Γενναδίου.  

         Το τμήμα της οδού έχει μήκος περίπου 300,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,30μ. και είναι ο 

κύριος δρόμος περιπάτου και αναψυχής.  

         Εκατέρωθεν της οδού υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κύριες και 

παραθεριστικές κατοικίες. Κατά την εαρινή και θερινή περίοδο παρατηρείται αύξηση του 

πληθυσμού στην περιοχή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εξοχικών κατοικιών που υπάρχουν στον 

ευρύτερο οικισμό.  

        Ο κόσμος διέρχεται στον οικισμό ως πεζοί και οδηγούνται στα «στενά» του Γενναδίου.  

        Με βάση τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων στο άρθρο 37 που αφορά την Κοινότητα 

Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, προβλέπονται οι θέσεις των ενοικιαζόμενων 

κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο 

πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα τμήματα θα παραμένει κλειστός από τις 

17:00 έως τις 06:00 π.μ.  

        Στο τμήμα αυτό της οδού υπάρχουν κάθετοι δρομίσκοι που εξυπηρετούν τα τμήματα που 

πεζόδρομου.  

        Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να ληφθεί Κανονιστική Απόφαση για την εποχιακή 

εφαρμογή πεζοδρόμησης της Ανώνυμης οδού από το σημείο Α (πλατείας Γενναδίου) έως το 

σημείο Β (συνημμένο σχέδιο Π1), πλην των τμημάτων της οδού όπου διέρχονται οι κάθετοι 

δρόμοι.  

ΑΔΑ: ΨΩΗΣΩ1Ρ-Η46



4/8 

 

        Η διέλευση οχημάτων στους κάθετους δρόμους δίνει τη δυνατότητα στους κάτοικους της 

περιοχής να οδηγηθούν στις κατοικίες του από άλλους δρόμους. 

        Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. Δ.Ο.Υ./ΟΙΚ./3715/Φ253/16-07-2018 έγγραφο 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση 

ρυθμιστικής πινακίδας ΚΟΚ τύπου Ρ-55 (όπως αυτή αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου 

υποδομών) και Ρ-49 σε συνδυασμό με πληροφοριακή πινακίδα για τη χρονική διάρκεια ισχύος.  

        Στους κάθετους δρομίσκους θα υπάρχει η κατακόρυφη σήμανση ρυθμιστικών πινακίδων σε 

συνδυασμό πληροφοριακών πινακίδων  

        Η περιοδική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου έως την 31η 

Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική περίοδος εφαρμογής δύναται να αλλάξει μετά από απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου.  

        Για την εφαρμογή των ανωτέρω, απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής απόφασης».  

        Η εφαρμογή της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-7326.0013 για 

το έτος 2022 «Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης» 

ΣΧΕΔΙΟ Π-1 

 
 

 

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. 16/22812/06-05-2022 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 

Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

γ) Την υπ΄αρ. 2/2022 απόφαση της Κοινότητας Γενναδίου με την οποία εγκρίνει την εν λόγω 

μελέτη, 

δ) Την τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου, που περιγράφεται στο 

αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

ε) Την τοποθέτηση της υπαλλήλου του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, που περιγράφεται στο αναλυτικό 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

στ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

η) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 
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θ) Την υπ΄ αρ. 32/2022 απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε η εκτός Ημερησίας Διάταξης 

συζήτηση του θέματος (Α.Δ.Α.: 6Ρ9ΠΩ1Ρ-54Ι) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του 

τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση 

τμήματος Ανώνυμης οδού στη  Τ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου». 

        Η παρούσα μελέτη προβλέπει την Εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης 

οδού που οδηγεί από την κεντρική πλατεία της Κοινότητας προς αστυνομικό τμήμα Γενναδίου.  

         Το τμήμα της οδού έχει μήκος περίπου 300,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,30μ. και είναι ο 

κύριος δρόμος περιπάτου και αναψυχής.  

         Εκατέρωθεν της οδού υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κύριες και 

παραθεριστικές κατοικίες. Κατά την εαρινή και θερινή περίοδο παρατηρείται αύξηση του 

πληθυσμού στην περιοχή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εξοχικών κατοικιών που υπάρχουν στον 

ευρύτερο οικισμό.  

        Ο κόσμος διέρχεται στον οικισμό ως πεζοί και οδηγούνται στα «στενά» του Γενναδίου.  

        Με βάση τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων στο άρθρο 37 που αφορά την Κοινότητα 

Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, προβλέπονται οι θέσεις των ενοικιαζόμενων 

κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο 

πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα τμήματα θα παραμένει κλειστός από τις 

17:00 έως τις 06:00 π.μ.  

        Στο τμήμα αυτό της οδού υπάρχουν κάθετοι δρομίσκοι που εξυπηρετούν τα τμήματα που 

πεζόδρομου.  

        Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εποχιακή εφαρμογή πεζοδρόμησης της Ανώνυμης 

οδού από το σημείο Α (πλατείας Γενναδίου) έως το σημείο Β (συνημμένο σχέδιο Π1), πλην των 

τμημάτων της οδού όπου διέρχονται οι κάθετοι δρόμοι.  

        Η διέλευση οχημάτων στους κάθετους δρόμους δίνει τη δυνατότητα στους κάτοικους της 

περιοχής να οδηγηθούν στις κατοικίες του από άλλους δρόμους. 

        Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. Δ.Ο.Υ./ΟΙΚ./3715/Φ253/16-07-2018 έγγραφο 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση 

ρυθμιστικής πινακίδας ΚΟΚ τύπου Ρ-55 (όπως αυτή αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου 

υποδομών) και Ρ-49 σε συνδυασμό με πληροφοριακή πινακίδα για τη χρονική διάρκεια ισχύος.  

        Στους κάθετους δρομίσκους θα υπάρχει η κατακόρυφη σήμανση ρυθμιστικών πινακίδων σε 

συνδυασμό πληροφοριακών πινακίδων  

        Η περιοδική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου έως την 31η 

Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική περίοδος εφαρμογής δύναται να αλλάξει μετά από απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου.  

        Η εφαρμογή της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-7326.0013 για 

το έτος 2022 «Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 Την υπ’ αρ. 35/2022  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ’αριθ. 

107/2022 (Α.Δ.Α: Ψ7Ε9Ω1Ρ-ΚΩΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
 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,  

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                    

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,  
 Την δήλωση του ανέξαρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη, για την 

«ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί 

σαράντα οκτώ (48) συμμετεχόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν:  
«ΥΠΕΡ» σαράντα πέντε (45), ήτοι: 
- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 

μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (26), 
- τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

- τα μέλη της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ».  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 35/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ρόδου και ειδικότερα: 

 

Την έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών 

Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση τμήματος 

Ανώνυμης οδού στη  Τ.Κ. Γενναδίου του Δήμου Ρόδου». 

        Η παρούσα μελέτη προβλέπει την Εποχιακή (περιοδική) πεζοδρόμηση τμήματος 

Ανώνυμης οδού που οδηγεί από την κεντρική πλατεία της Κοινότητας προς αστυνομικό 

τμήμα Γενναδίου.  
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         Το τμήμα της οδού έχει μήκος περίπου 300,00 μέτρα και μέσο πλάτος 3,30μ. και 

είναι ο κύριος δρόμος περιπάτου και αναψυχής.  
         Εκατέρωθεν της οδού υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
κύριες και παραθεριστικές κατοικίες. Κατά την εαρινή και θερινή περίοδο παρατηρείται 

αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εξοχικών κατοικιών 
που υπάρχουν στον ευρύτερο οικισμό.  

        Ο κόσμος διέρχεται στον οικισμό ως πεζοί και οδηγούνται στα «στενά» του 
Γενναδίου.  
        Με βάση τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων στο άρθρο 37 που αφορά την 

Κοινότητα Γενναδίου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, προβλέπονται οι θέσεις 
των ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στο 

ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ο πεζόδρομος στον οποίο βρίσκονται τα παραχωρούμενα 
τμήματα θα παραμένει κλειστός από τις 17:00 έως τις 06:00 π.μ.  

        Στο τμήμα αυτό της οδού υπάρχουν κάθετοι δρομίσκοι που εξυπηρετούν τα 
τμήματα που πεζόδρομου.  
        Η παρούσα μελέτη προβλέπει την εποχιακή εφαρμογή πεζοδρόμησης της 

Ανώνυμης οδού από το σημείο Α (πλατείας Γενναδίου) έως το σημείο Β (συνημμένο 
σχέδιο Π1), πλην των τμημάτων της οδού όπου διέρχονται οι κάθετοι δρόμοι.  

        Η διέλευση οχημάτων στους κάθετους δρόμους δίνει τη δυνατότητα στους 

κάτοικους της περιοχής να οδηγηθούν στις κατοικίες του από άλλους δρόμους. 

        Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό πρωτ. Δ.Ο.Υ./ΟΙΚ./3715/Φ253/16-07-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην παρούσα μελέτη προβλέπεται 
η τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας ΚΟΚ τύπου Ρ-55 (όπως αυτή αναφέρεται στο 
έγγραφο του υπουργείου υποδομών) και Ρ-49 σε συνδυασμό με πληροφοριακή 

πινακίδα για τη χρονική διάρκεια ισχύος.  
        Στους κάθετους δρομίσκους θα υπάρχει η κατακόρυφη σήμανση ρυθμιστικών 

πινακίδων σε συνδυασμό πληροφοριακών πινακίδων  
        Η περιοδική κυκλοφοριακή ρύθμιση θα έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου έως την 
31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική περίοδος εφαρμογής δύναται να αλλάξει μετά 

από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

        Η εφαρμογή της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-

7326.0013 για το έτος 2022 «Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και 

κάθετης σήμανσης». 
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                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                           

ΑΔΑ: ΨΩΗΣΩ1Ρ-Η46


		2022-05-30T10:34:16+0300
	Athens




