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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  28/06/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 09/28-06-2022    Αριθ. Απόφασης: 139/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Ιουνίου  του  2022  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18.00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε  σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018, των 
Άρθρων 95 και 96, του Ν.3463/2006, την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-

2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
380/39456/15-06-2022, το άρθρο 48 του Ν.4940/2022 (Α΄11) και την Κ.Υ.Α.                 
αρ. 429/12-03-2020, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη                              

Β. Καμπουράκη. 
 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/35047/22.06.2022  
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 
20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

23. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

24. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

- Αντιδήμαρχος 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
26. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 

28. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 31. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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Αντιδήμαρχος 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

33. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 36. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας 

Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

37. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

38. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3.  ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
9. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 11. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  

 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 

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

 
Θ Ε Μ Α 13ο:  Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2022 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των 

οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στοκχόλμης στη Δ.Ε. Ρόδου». 
 

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Δράκος Στέφανος  
εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την αρ. 55/2022 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Αρ. αποφ.  55/20-06-2022 
 

Περίληψη 

Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 

Στοκχόλμης στη ΔΕ Ρόδου. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 71/2022 

απόφαση της Κοινότητας Ρόδου που έχει ως έξης: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 6: Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 

και Στοκχόλμης στη ΔΕ 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 Τεχνική Μελέτη συντάχθηκε μετά από αιτήματα πολιτών για την ανάγκη 

χωροθέτησης  θέσεων γενικής χρήσεως για φορτοεκφόρτωση προς εξυπηρέτηση των 

καταστημάτων στις περιοχές Μανδράκι και  Ροδίνι. 

 Ειδικότερα 

στην υπηρεσία μας κατατέθηκε  

 

1. αίτημα πολιτών για χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ηρώων 

Πολυτεχνείου.  

 

Η οδός Ηρ. Πολυτεχνείου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με πληθώρα καταστημάτων 

εμπορικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επί της οδού συμβάλει τμήμα της οδού  Νικ. 

Μανδηλαρά που είναι πεζόδρομος με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα.  

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση 

γενικής χρήσεως στη θέση Γ που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο της 

υπηρεσίας μας. Στόχος της χωροθέτησης αυτής είναι να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα που 

βρίσκονται επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ιερού Λόχου και Μανδηλαρά. Προϋπόθεση 

για την εν λόγω εφαρμογή χωροθέτησης είναι η κατάλληλη διαμόρφωση (καθαίρεση 

προεξοχών) του πεζοδρομίου που βρίσκεται απέναντι από την θέση. 

 Μέχρι και σήμερα στη θέση αυτή είχαν τη δυνατότητα να σταθμεύουν μοτοποδήλατα , 

οπότε με την παρούσα μελέτη παύει η ισχύς της συγκεκριμένης στάθμευσης σε 

μοτοποδήλατα. 

Οπότε με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η νέα χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής 

στάθμευσης σε μοτοποδήλατα στη θέση Ε (έναντι της θέσεως φορτοεκφόρτωσης, συνημμένο 

σχέδιο Φ-2) 

   

2. αίτημα πολίτη για χωροθέτηση  θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό 

Στοκχόλμης  

Στην οδό Στοκχόλμης στη ΔΕ Ρόδου, υπάρχει υποκατάστημα ΚΕΠ καθώς και καταστήματα 

εμπορικού ενδιαφέροντος. Με δεδομένο ότι η οδός είναι μονής κατεύθυνσης, με δυνατότητα 

στάθμευσης οχημάτων εκατέρωθεν της οδού, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται νέα 

χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως επί της οδού Στοκχόλμης στη 

θέση Α  που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο Φ-1. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων των θέσεων κατά ΕΓΣΑ 

87 των ανωτέρων θέσεων αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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ΟΔΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 

ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

Χ Υ 

Ηρώων 

Πολυτεχνείου 

γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878272 4041998 

γενικής χρήσεως για 

μοτοποδήλατα 878268 4041985 

Στοκχόλμης γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878210 4038894 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια κίτρινη 

διαγράμμιση (2,5μ Χ 10μ) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 μαζί με πρόσθετη 

πινακίδα που θα αναγράφεται το ωράριο ισχύος για φορτοεκφόρτωση στα σημεία Β, Δ και Ζ, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 Χ Υ 

Β 878210 4038894 

Δ 878272 4041998 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-70 

(ΜΟΤΟ)     

Ζ 878268 4041985 

 

 

Η προμήθεια, η τοποθέτηση των πινακίδων καθώς και η οριζόντια διαγράμμισης θα βαρύνουν 

τον προϋπολογισμό του Δήμου  2022 με ΚΑΕ: 30-7326.0013 «Εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. 

 

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

υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που 

περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για  

1α.  τη χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως στη θέση Γ όπως 

φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο της υπηρεσίας Φ2 που θεωρείται 

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στόχος της χωροθέτησης αυτής είναι 

να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα που βρίσκονται επί των οδών Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ιερού Λόχου και Μανδηλαρά. Προϋπόθεση για την εν λόγω εφαρμογή 

χωροθέτησης είναι η κατάλληλη διαμόρφωση (καθαίρεση προεξοχών) του 

πεζοδρομίου που βρίσκεται απέναντι από την θέση και  

1β  τη νέα χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε μοτοποδήλατα στη θέση Ε 

(Φ-2) 

2 τη νέα χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως επί της οδού 

Στοκχόλμης στη θέση Α  που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο Φ-1. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων των θέσεων κατά ΕΓΣΑ 

87 των ανωτέρων θέσεων αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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ΟΔΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 

ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

Χ Υ 

Ηρώων 

Πολυτεχνείου 

γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878272 4041998 

γενικής χρήσεως για 

μοτοποδήλατα 878268 4041985 

Στοκχόλμης γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878210 4038894 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια κίτρινη 

διαγράμμιση (2,5μ Χ 10μ) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 μαζί με πρόσθετη 

πινακίδα που θα αναγράφεται το ωράριο ισχύος για φορτοεκφόρτωση στα σημεία Β, Δ και Ζ, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 Χ Υ 

Β 878210 4038894 

Δ 878272 4041998 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-70 

(ΜΟΤΟ)     

Ζ 878268 4041985 

 

Η προμήθεια, η τοποθέτηση των πινακίδων καθώς και η οριζόντια διαγράμμισης θα βαρύνουν 

τον προϋπολογισμό του Δήμου  2022 με ΚΑΕ: 30-7326.0013 «Εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. 

 

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. 71/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

γ) Τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Επιτροπής κ. Στέφανου Δράκου και των μελών αυτής, 

που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό της Συνεδρίασης, 

δ) Την τοποθέτηση της Πρόεδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

ε) Την τοποθέτηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών του τμήματος 

συγκοινωνιών κυκλοφορίας και αδειών μεταφορών, 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 της εγκυκλίου  374/39135/30.05.2022 

του ΥΠ.ΕΣ., 

η) Την υπ΄ αρ. 51/2022 απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε η εκτός Ημερησίας 

Διάταξης συζήτηση του θέματος (Α.Δ.Α.: ΩΔΓΣΩ1Ρ-75Π) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των 

οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στοκχόλμης στη ΔΕ Ρόδου και ειδικότερα: 

 

1α.  Τη χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως στη θέση Γ όπως 

φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο της υπηρεσίας Φ2 που θεωρείται 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στόχος της χωροθέτησης αυτής είναι 

να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα που βρίσκονται επί των οδών Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ιερού Λόχου και Μανδηλαρά.  

            

           Προϋπόθεση για την εν λόγω εφαρμογή χωροθέτησης είναι: 

 

 Η κατάλληλη διαμόρφωση (καθαίρεση προεξοχών) του πεζοδρομίου που 

βρίσκεται απέναντι από την θέση και επιπρόσθετα να μην εμποδίζεται η ομαλή 

διέλευση των πεζών, 

 Λόγω των διαστάσεων της οδού η εν λόγω χωροθετημένη θέση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο από φορτηγά οχήματα που το μικτό βάρος τους να μην 

υπερβαίνει τους 4,5 τόνους. 

 

1β.  Τη νέα χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε μοτοποδήλατα στη θέση Ε 

(Φ-2) 

2. Τη νέα χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως επί της οδού 

Στοκχόλμης στη θέση Α  που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο Φ-1. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων των θέσεων κατά ΕΓΣΑ 

87 των ανωτέρων θέσεων αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΟΔΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ 

ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

Χ Υ 

Ηρώων 

Πολυτεχνείου 

γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878272 4041998 

γενικής χρήσεως για 

μοτοποδήλατα 878268 4041985 

Στοκχόλμης γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878210 4038894 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια κίτρινη 

διαγράμμιση (2,5μ Χ 10μ) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 μαζί με πρόσθετη 

πινακίδα που θα αναγράφεται το ωράριο ισχύος για φορτοεκφόρτωση στα σημεία Β, Δ και Ζ, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 Χ Υ 

Β 878210 4038894 

Δ 878272 4041998 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-70 

(ΜΟΤΟ)     

Ζ 878268 4041985 

 

Η προμήθεια, η τοποθέτηση των πινακίδων καθώς και η οριζόντια διαγράμμισης θα βαρύνουν 

τον προϋπολογισμό του Δήμου  2022 με ΚΑΕ: 30-7326.0013 «Εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 
κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την αρ. 55/2022 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,  

 Την δήλωση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη, για την 
«ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Αθηνόδωρου Κωνσταντίνου, για την 
«ΑΠΟΧΗ» από την ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα οκτώ 

(38) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» τριάντα έξι (36), ήτοι τα μέλη όπως αποτυπώνονται στον 

πίνακα των παρόντων μελών, εκτός των  δύο (2) μελών που δήλωσαν αποχή από 
την ψηφοφορία. 

 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ΄αρ. 55/2022  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα 
«Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και 

Στοκχόλμης στη ΔΕ Ρόδου» και ειδικότερα: 
 
1α.  Τη χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως στη θέση Γ 

όπως φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο της υπηρεσίας Φ2 που 
θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στόχος της 

χωροθέτησης αυτής είναι να εξυπηρετηθούν τα καταστήματα που βρίσκονται 
επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Ιερού Λόχου και Μανδηλαρά.  

            

           Προϋπόθεση για την εν λόγω εφαρμογή χωροθέτησης είναι: 
 

 Η κατάλληλη διαμόρφωση (καθαίρεση προεξοχών) του πεζοδρομίου 
που βρίσκεται απέναντι από την θέση και επιπρόσθετα να μην 
εμποδίζεται η ομαλή διέλευση των πεζών, 

 Λόγω των διαστάσεων της οδού η εν λόγω χωροθετημένη θέση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο από φορτηγά οχήματα που το μικτό βάρος 

τους να μην υπερβαίνει τους 4,5 τόνους. 
 
1β.  Τη νέα χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης σε μοτοποδήλατα στη 

θέση Ε (Φ-2) 
2. Τη νέα χωροθέτηση θέσεως για φορτοεκφόρτωση γενικής χρήσεως επί της 

οδού Στοκχόλμης στη θέση Α  που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο 
σχέδιο Φ-1. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου τομής των διαγωνίων των θέσεων 
κατά ΕΓΣΑ 87 των ανωτέρων θέσεων αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
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ΟΔΟΣ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΕΓΣΑ 87 ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Χ Υ 

Ηρώων 

Πολυτεχνείου 
γενικής χρήσεως για 

φορτοεκφόρτωση 878272 4041998 
γενικής χρήσεως για 

μοτοποδήλατα 878268 4041985 

Στοκχόλμης γενικής χρήσεως για 
φορτοεκφόρτωση 878210 4038894 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια 
κίτρινη διαγράμμιση (2,5μ Χ 10μ) και η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης Ρ-40 
μαζί με πρόσθετη πινακίδα που θα αναγράφεται το ωράριο ισχύος για 

φορτοεκφόρτωση στα σημεία Β, Δ και Ζ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ-ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-40 Χ Υ 

Β 878210 4038894 

Δ 878272 4041998 
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-70 

(ΜΟΤΟ)     

Ζ 878268 4041985 
 

Η προμήθεια, η τοποθέτηση των πινακίδων καθώς και η οριζόντια διαγράμμισης θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου  2022 με ΚΑΕ: 30-7326.0013 «Εφαρμογή 
κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης. 

 

 
 

 

                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Σ. ΙΩΣΗΦ                                   ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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