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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  17/2/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 3/17-2-2017    Αριθ. Απόφασης: 79/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

13.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

(δικ/νος) 

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

(δικ/νος) 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

19.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

20.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

22.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

24.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

25.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

26.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος (δικ/νη) 
 

6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος) 

 
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)  

 8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 

 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος) 10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας(δικ/νος) 
 

4.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 11.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη) 
 

5.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος) 
 

12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 

 
Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και 
συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης. 
 
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της 
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Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
 
Θ Ε Μ Α 3.1 : Έγκριση της αρ.22/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που 
αφορά «έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2017 απόφασης του 
Συμβουλίου της Δ. Κ. Αφάντου περί συναίνεσης του Δήμου 
Ρόδου για τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα 
πλαίσια του έργου: «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της 
Ε.Ο. οδού Ρόδου- Λίνδου.  
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη την αρ.22/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η 
οποία έχει ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Ρόδου κ. Γεώργιος Κακούλης έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου Ρόδου που έχει ως εξής: 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,  
 

Θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Γέφυρα άνω 
διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου». 
 
Αριθ.Απόφασης  1/2017                

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης το 
χαρακτήρισε κατεπείγον και έθεσε υπόψη των μελών του Τ.Σ. τα εξής:  

Με το υπ΄αριθμόν πρ. ΔΤΕ340/ από 27/1/2017 έγγραφο η Γεν. Δ/νση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα 
με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΥΟ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο της Δ/νσης 
Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης του ΥΠΟ.ΜΕ & ΔΙ, ότι οι 
εργασίες του έργου του θέματος πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.  

Έχει συνταχθεί μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών τροποποιήσεων για 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου, αντίγραφα της οποίας μας 
καταθέτουν συνημμένα και ζητούν την συναίνεση μας για τους δημοτικούς οδούς 
της αρμοδιότητας μας που θα χρησιμοποιηθούν προσωρινά για το σκοπό αυτό.-  

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να αποφασίσουμε για την 
γνωμοδότηση της. 

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 
 

Εγκρίνει το υπό συζήτηση θέμα κατεπείγον. 
Συναινεί υπέρ της μελέτης  προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 

πλαίσια κατασκευής του έργου : «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί Ε.Ο. Ρόδου – 
Λίνδου», σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, 
για τους δημοτικούς οδούς της αρμοδιότητας μας που θα χρησιμοποιηθούν 
προσωρινά. 

 
 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την ΑΠ 16/7764/2-2-2017 της Δνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών που έχει ως κάτωθι: 
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Θέμα: Συναίνεση  περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσια 
κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - 
Λίνδου» 

Σχετ:  1) Το με αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε. 340/27-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Δωδεκανήσου, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

          2) Η υπ’ αριθμό απόφαση 1/2017 του Τοπικού Συμβουλίου Αφάντου 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Ότι στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου του θέματος, απαιτείται η εφαρμογή 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, διαβίβασε με το σχετικό (1) αντίγραφο της μελέτης προσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη λήψη σχετικής απόφασης περί συναίνεσης για 
την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών αυτών ρυθμίσεων και  

2. Το σχετικό (2) με το οποίο το Τοπικό Συμβούλιο Αφάντου συναινεί  θετικά περί 
της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 
Η υπηρεσία μα,ς γνωμοδοτεί θετικά περί της εφαρμογής των προσωρινών 

κυκλοφοριακών αυτών ρυθμίσεων με την παράκληση της αυστηρής τήρησης του 
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου από τη  Δ/νούσα Υπηρεσία που εκτελεί το 
έργο. 
 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητα ζωής να 
αποφασίσει 
Ότι συναινεί υπέρ της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα 
πλαίσια κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - 
Λίνδου»  με την παράκληση της αυστηρής τήρησης του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα 
Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Εξ’ αρχής δεν θέλουμε σε καμία 

περίπτωση να καθυστερήσει, η να έχει την τύχη της διαπλάτυνσης της Ε.Ο., δηλαδή να 
άγεται και να φέρεται. Για να το διασφαλίσουμε αυτό όμως, θα πρέπει οι ρυθμίσεις οι 
οποίες θα γίνουν να έχουν την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ανθρώπων που 
διαμένουν εκεί. Σήμερα προτείνεται μέσα από αυτήν την κυκλοφοριακή ρύθμιση, γιατί 
όλη η ιστορία είναι η κυκλοφοριακή ρύθμιση, σε καμία περίπτωση ξαναλέω δεν 
επιθυμούμε να καθυστερήσει το έργο, και εάν θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνο, να μπεί και 
πριν ξεκινήσει ακόμα η κυκλοφοριακή ρύθμιση, και να μην περνάει κανένας, ούτε από 
πάνω, ούτε από κάτω. Θεωρούμε όμως ότι η κυκλοφοριακή ρύθμιση που πρέπει να γίνει. 
πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δυσκολεύει την ζωή των κατοίκων αλλά 
και των διερχομένων από την περιοχή Αφάντου. Με αυτή λοιπόν τη ρύθμιση προβλέπεται 
η διοχέτευση του συνόλου καθ΄όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού απ’ ότι καταλάβαμε, 
διότι η γέφυρα θα πέσει άρα θα είναι αποκομμένη η κυκλοφορία έστω και για μια (1) 
ημέρα, το σύνολο λοιπόν της κυκλοφορίας όσον αφορά τη Ρόδου- Λίνδου από ρόδο προς 
Λίνδο, θα πρέπει να διοχετευτεί μέσα από τα Αφάντου απο ένα δρόμο όχι αρκετά φαρδύ, 
και διπλής κυκλοφορίας. 

Εάν αυτή τν στιγμή σηκωθούμε και πάμε στα Αφάντου, θα δούμε ότι ο 
συγκεκριμένος δρόμος στο ύψος της πλατείας δεν μπορεί να διανυθεί, δεν μπορεί να τον 
περάσει άνθρωπος χωρίς κανένα επιπλέον όχημα. Και αυτό γίνεται γιατί εκεί βρίσκονται 
τα σχολεία, εκεί είναι όλη η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, εκεί βρίσκεται η 
τράπεζα, εκεί βρίσκονται τα ιατρεία μας, είναι ο δρόμος που κατ΄ εξοχήν υπάρχει η κύρια 
εμπορική δραστηριότητα του Αφάντου. Και είναι ένας δρόμος που αν βρεθούνε ένα 
λεωφορείο και ένα φορτηγό, τελείωσε ο δρόμος. Ούτε μπροστά μπορεί να πάει ο ένας 
ούτε ο άλλος πίσω. Θα πρέπει να βρίσκεται Αστυνομία από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το 
βράδυ, καθ’΄ όλη τη διάρκεια που το ρεύμα θα διοχετεύεται μέσα από αυτή τν διαδικασία.  

Θα κάνω μια διαφορετική πρόταση, να την ακούσετε, να την μελετήσετε εφ΄οσον 
είναι υπαρκτή και είναι εφικτή, αφού γνωρίζω πολύ καλά το θέμα το κυκλοφοριακό. 
Ήμουνα και μέλος της κυκλοφοριακής ρύθμισης τότε στα Αφάντου. Προτείνω μια 
εναλλακτική πρόταση η οποία δεν θα συμπεριλαμβάνει τη διοχέτευση των οχημάτων από 
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Ρόδο προς Λίνδο μέσα από τα Αφάντου, η μη μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσει, όταν 
δηλαδή η οδός που θα  προτείνουμε είναι μη προσβάσιμη. Οι παραμβάσεις θεωρώ ότι 
πρέπει να γίνουν από το ύψος του ανοίγματος που είναι μπροστά στο σουπερ μαρκετ 
Παναγιωτά, μέχρι το ύψος του Καντή τα πλακάκια, εκεί που είναι η ΔΕΗ.  

Τι προτείνω . Μέχρι το ύψος του Παναγιωτά θα χρησιμοποιείται η Ε.Ο. ως ακριβώς 
έχει, με δύο λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση. Στο ύψος του Παναγιωτά το κομμάτι που πάει 
για Λίνδο θα εξαιρεθεί από τη χρήση και οι δύο λωρίδες, δηλαδή και το πήγαινε και το 
έλα, θα έρθουν από το δρόμο που είναι στη ροή από τη Λίνδο προς τη Ρόδο. Θα πάνε 
λοιπόν και οι δύο και θα γίνει μιας κατεύθυνσης ο κάθε δρόμος. Υπάρχει η παράκαμψη η 
οποία μας οδηγεί μέχρι την Παναγιά Καθολική προς την παραλία, και από κει είναι ο 
δρόμος που προτείνετε εσείς για να έρχονται τα αυτοκίνητα  από την Λίνδο. Αυτό το 
δρόμο που προτείνεται εσείς για να έρχονται από τη Λίνδο, η πρόταση η δική μου είναι, -
αυτό το σημείο είναι πήγαινε και έλα μέχρι την Παναγιά Καθολική- τα αυτοκίνητα που 
πάνε προς την Λίνδο θα περνάνε από τον δρόμο που προτείνετε εσείς για επιστροφή 
μέχρι το ύψος πάλι της Ε.Ο. Είναι λίγο πρίν τη γέφυρα. Εκεί πάλι ξεκινάει να δίνετε μια 
λωρίδα στην κάθε κατεύθυνση μέχρι το ύψος του Καντή τα πλακάκια. Εκεί που είναι η 
ΔΕΗ. Θα φεύγει λοιπόν αυτός που πάει για Λίνδο, θα περνάει αυτό το δρόμο, θα 
ανεβαίνει, θα παίρνει τη μία λωρίδα και στου Καντή θα μπαίνει πάλι στις δύο λωρίδες από 
κει και πέρα. 

 Αυτός τώρα που έρχεται από τη Λίνδο, θα έρχεται στη λωρίδα του την μια, πριν 
ακριβώς από τη γέφυρα, πριν από το δρόμο λοιπόν που χρησιμοποιείται, είναι ο δρόμος 
που πάει στον Άγιο Ανδρέα. Εκεί υπάρχει ένας δρόμος που θα μπορούσε να είναι και 
διπλής κατεύθυνσης.  Είναι τόσο μεγάλος όσο και η Ε.Ο., στρίβοντας μπροστά από τον 
Άγιο Ανδρέα, κατεβαίνουμε κάτω για την ιρλανδική  διάβαση που είναι στην παραλία, όχι 
του Παπακυριακού. Περνάμε την ιρλανδική και ξαναερχόμαστε πάνω στην Παναγιά την 
Καθολική, όπου έχουμε δώσει πλέον μια λωρίδα για την κάθε κυκλοφορία. Και έχει 
ολοκληρωθεί το σχεδιάγραμμα μας. Τώρα, θα μου πείτε για την ιρλανδική. Αρνούμαι να 
αποδεχθώ ότι μια ιρλανδική η οποία είναι σε χρήση χρόνια ολόκληρα, είναι επικίνδυνη 
και μας την έχετε αφήσει σε χρήση. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει 
αστυνόμευση κάποιας περιόδου, όπως και προχθές, μια ημέρα μέσα στη διάρκεια των 365 
ημερών που έχει ο χρόνος,  ήτανε κλειστή γιατί είχε λίγο νερό. Για θέμα ασφαλείας την 
είχανε κλείσει. Δεκτό. Να υπάρχει αυτή η αστυνόμευση και εναλλακτικά στις περιπτώσεις 
αυτές, όπου θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη η διέλευση να δοθεί μόνο για μια η δύο μέρες, 
όσες δηλαδή θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη, η διέλευση μέσα από τα Αφάντου, και εκεί 
πάλι με εξαιρετικά μεγάλη αστυνόμευση διότι υπάρχουν θέματα και προβλήματα και θα 
τα αντιμετωπίσετε. Γιατί σας τα λέω αυτά; Γιατί αν μπείτε στη διαδικασία να προχωρήσετε 
σε αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση, το πρώτο πράγμα που θα προκύψει θα είναι τα 
προβλήματα. Ενώ θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου δεν πρόκειται να 
εφαρμοστεί διότι θα υπάρχουν προβλήματα από εδώ, προβλήματα από εκεί, και πάει 
λέγοντας. Γιατί να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία;  

Αυτή είναι η  πρόταση μου και αυτή ψηφίζω, δεν συμφωνώ με την σύμφωνη γνώμη 
που έχει δοθεί από την Δημ. Κοινότητα. 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Κάτοικος Αφάντου): Ζώ στα Αφάντου και 
πηγαινοέρχομαι καθημερινά προς και από Ρόδο. Αν υιοθετηθεί η πρόταση της 
παροχέτευσης των οχημάτων από ρόδο προς Λίνδο μέσα από τα Αφάντου, σε αυτό το 
δρόμο υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες καίριες που προσελκύουν πολλά οχήματα. 
Υπάρχουν μικροβιολογικά εργαστήρια, υπάρχει σχολείο προς το οποίο η άνοδος γίνεται 
από την οδό Ράμου και μάλιστα σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο, και μετά υπάρχει προς 
την έξοδο υπάρχει ένα άλλο γεφύρι. Αποκλείεται να περάσουν δύο οχήματα ταυτόχρονα. 
Όχι μεγάλα, αλλά μικρά. Με λίγα λόγια θα προκαλέσει αυτή η πρόταση κυκλοφοριακή 
ασφυξία. Η πρόταση της κ. Καραγιάννη είναι πολύ καλή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ οι παραλιακοί δρόμοι. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (Μέλος):  Το χρονικό, η επιλογή του χρόνου να πέσει η 
γέφυρα τη δεδομένη χρονική στιγμή, εν όψει τουριστικής περιόδου, η σύνδεση του 
οικισμού Αφάντου με την παραλία με τις όλες τις τουριστικές δραστηριότητες που 
υπάρχουν στην παραλία και η σύνδεση τους με το κέντρο, οδηγείτε με το να πέσει η 
γέφυρα στο συγκεκριμένο χρόνο θα προκαλέσει οικονομικό μαρασμό και θα πρότεινα να 
πέσει η γέφυρα σε ένα χρονικό ορίζοντα μετά τον Σεπτέμβριο. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, 
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έχει δίκιο η κ. Καραγιάννη. Αν οδηγείτε όλο τον κυκλοφοριακό φόρτο από ρόδο προς 
Λίνδο μέσα από τα Αφάντου αυτό το χρονικό διάστημα των 20 ημερών που θα είναι 
κλειστά η Ε.Ο., για τα βαρέα οχήματα τουλάχιστον θα δημιουργηθεί τεράστιο 
κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η εναλλακτική πρόταση που έχω είναι να χρησιμοποιηθεί ο 
οποίος περνάει από τα στρατόπεδα, παρακάμπτεται το κέντρο στην ουσία και βγαίνει από 
το αστυνομικό τμήμα και οδηγείται στην έξοδο. 

 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Να συμπληρώσω κάτι. Αν θεωρείτε ότι η 
γέφυρα είναι επικίνδυνη να πέσει και σήμερα. Θα πρέπει να κλείσει η οδός είτε έχει πέσει 
είτε δεν έχει πέσει η γέφυρα. Δεν το διαπραγματεύομαι εγώ. Εμμένω όμως στο σημείο 
που πρέπει να προστεθεί ότι αυτή η οδός θα γίνει η μοναδική οδός  που θα διέρχεται το 
σύνολο των οχημάτων του Αφάντου. Δεν έχει εναλλακτική. Και τα αυτοκίνητα που είναι 
μέσα στα Αφάντου θα πρέπει να περάσουν από εκεί. Διοχετεύεται ένας τεράστιος όγκος, 
δεν θα είναι μόνο αυτοί οι οποίοι θα έρχονται η θα διέρχονται, Είναι και αυτοί οι οποίοι 
ζούνε εκεί που μετά την  πτώση και των αποκλεισμό της Ε.Ο. δεν έχουν εναλλακτική. 

  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ (Μέλος): Αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένα πολύ 
σημαντικό έργο που περίμενε όχι μόνο τα Αφάντου αλλά και όλη η Ρόδος. Πρώτο σε ότι 
έχει να κάνει με την ασφάλεια της γέφυρας και κατά δεύτερο γίνεται ένα πολύ σημαντικό 
έργο για όλο το νησί της Ρόδου. ο ορίζοντας και το πότε θα γίνει, έχουνε εγκριθεί και τα 
συμβατικά τεύχη και η διακήρυξη που προβλέπεται πότε θα πρέπει να ξεκινήσει και πότε 
θα τελειώσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί μπαίνουνε όπως γνωρίζετε σε κάθε 
έργο και διαφορετικοί παράμετροι μέσα για το αν θα πρέπει να καθυστερήσει ή να 
συντομεύσει  το έργο. Θέλω να επιστήσω την προσοχή, ότι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
γίνονται εφ’ όσον περάσει από το Δημ. Συμβούλιο. Κατόπιν Αποκεντρωμένη κλπ. Επειδή 
βλέπω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν τρείς (3) κάτοικοι Αφάντου τρείς διαφορετικές 
γνώμες, μη έρθουν αύριο- μεθαύριο και προσβάλουν τη σχετική απόφαση. Κατά τα άλλα 
υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο. Συμφωνώ και με την εισήγηση 
της Υπηρεσίας, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Αφάντου.    

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέλος): Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο το θέμα 
της χρησιμότητας της γέφυρας. Είναι ένα ζητούμενο, είναι μια αναγκαιότητα γιατί θα 
πρέπει να εκσυγχρονιζόμαστε. Σε ότι έχουμε να κάνουμε με τον οδικό χάρτη πέρα από 
την προθυμία του κ. Μουτσόπουλου η την προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια, είναι 
γεγονός ότι πάντα έχουμε αποκλίσεις. Σας θυμίζω ότι ο οδικός χάρτης για την Ε.Ο. 
Ρόδου- Λίνδου ήταν άλλος, είχαμε τότε το ΥΠΕΧΩΔΕ και όταν ενεπλάκη η Περιφέρεια 
έτρεξε το έργο, αυτή είναι η πραγματικότητα, όμως θα έχουμε εκ των πραγμάτων κάποιες 
αποκλίσεις. Άρα η ταλαιπωρία θα υπάρξει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι η γνώμη 
της Επιτροπής να μην δημιουργεί προβλήματα στην απόφαση. Να μην βγεί μια απόφαση 
που θα είναι λίγο πολύ θολή από εδώ και έχουμε την Αποκεντρωμένη να αποφασίσει ότι 
τα πράγματα δεν συμβαδίζουν. 

   ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ): Η 
απόφαση που καλείστε να πάρετε δεν αφορά το σήμερα. Αφορά το τι θα γίνει από τον 
Οκτώβριο και μετά. Το τι θα γίνει σήμερα με την κατεδάφιση είναι άλλη διαδικασία και 
δεν αφορά την Επιτροπή σας. Και δεν εμπλέκεται ούτε η Επιτροπή, ούτε η 
Αποκεντρωμένη, ούτε κανένας. Αυτό το έργο ήταν στο ΕΣΠΑ 2007-2013. Επειδή κάθε 
φορά προσπαθούσαμε να το ξεκινήσουμε Οκτώβρη κλπ και κάπου μπερδευόταν η 
ιστορία, το έργο τελικά απεντάχθηκε. Στο τέλος του χρόνου γύρω στις 28, 29 Δεκ. 
καταφέραμε να πάρουμε 1.900.000 € από άλλη χρηματοδότηση. Τρέξαμε με τον 
εργολάβο να δούμε τι τροποποιήσεις θέλει αυτή η μελέτη που έχει γίνει σε συνεργασία με 
την Τροχαία. Κάποιες παρακαμπτήριες δεν μπορούν να γίνουν διπλής κυκλοφορίας 
Παρόλα αυτά σας άκουσα με προσοχή και όλοι έχετε δίκιο. Το θέμα έχει ως εξής: Εμείς 
θέλουμε να ξεκινήσουμε να κλείσουμε το δρόμο μεθαύριο και να τον δώσουμε σε 
κυκλοφορία σε τρείς (3) –τέσσερεις (4) μέρες. Όλο το καλοκαίρι ο δρόμος της Ε.Ο. θα 
είναι ανοικτός Δεν υπάρχει αυτή η επιβάρυνση που είπε η κ. Καραγιάννη το καλοκαίρι. 
Θα ξανακλείσει ο δρόμος τον Οκτώβρη με τη διαδικασία που ακολουθούμε εμείς εδώ 
σήμερα. Δηλαδή έχουμε ομόφωνα την έγκριση από το τοπικό, θα έχουμε και τη δική σας 
και θα ακολουθήσουμε αυτό που είπε ο κ. Χριστοδούλου Αποκεντρωμένη κλπ και θα γίνει 
ΦΕΚ στο τέλος. Μέχρι τότε όλο αυτό να το ξανασυζητήσουμε αν μπορούμε να αλλάξουμε 
κάτι, δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό, Εμείς αυτό που θέλουμε τώρα, το ξαναλέω το 
συζητάμε αλλά δεν είναι θέμα της Επιτροπής σας, εμείς θέλουμε να πάμε να γκρεμίσουμε 
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τώρα και να ανοίξουμε πριν τις 22 του μήνα. Από κει και πέρα έχουμε αυτή την πρόταση 
την οποία έχει τροποποιήσει και βελτιώσει η Αστυνομία, την έχει εγκρίνει η Υπηρεσία και 
η Αστυνομία ακολούθως. Πάμε αυτή τη διαδικασία που είναι αυτό που θα κάνουμε από 
τον Οκτώβρη και μετά.    

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Απ’ ότι μας είπε ο κ. Οικονόμου ότι αυτή 
κυκλοφοριακή ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο και τώρα για μικρό χρονικό 
διάστημα, εγώ έχω κάνει την πρόταση μου και επαφίεται σε σας να κρίνετε  αν αυτή η 
ρύθμιση είναι σωστή η όχι. Από κει και πέρα νίπτω τας χείρας μου. Θέλω να δείτε σοβαρά 
την πρόταση μου. 

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εργολάβος κ. Μητσόπουλος που είπε τα εξής: 
Αυτά που είπε η κ. Καραγιάννη και όλοι σας να περνάμε από την ιρλανδική διάβαση 

προσκρούει στην κάθετη αντίρρηση της Τροχαίας. Δεν θέλει με κανένα τρόπο να περνάει 
αυτοκίνητο μέσα  από κει. Η δική μας πρόταση η αρχική ήταν αυτή που είπατε εσείς, 
απορρίφθηκε όμως από την Τροχαία. Φανταστείτε την ημέρα που γίνεται η κατεδάφιση 
γίνεται ένας κατακλυσμός, εμείς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε γιατί κωλυόμαστε με τα 
μηχανήματα που θα φέρουμε και η τροχαία πεί αποκόπτουμε την κυκλοφορία από την 
ιρλανδική και την πηγαίνουμε όπου θέλετε. Πείτε αν αποκόπτεται το νησί στη μέση ή όχι. 

 
 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (Αντιπρόεδρος): Σας έχω πει ότι για κάποιες μέρες που 

θα υπάρχει αδυναμία διοχέτευσης της κυκλοφορίας μέσα από την ιρλανδική  να 
περάσουν μέσα από τα Αφάντου. Έχει καταγραφεί αυτό. 

 
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) περί 
Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Α) Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση του θέματος. 
Β) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Αφάντου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο συναινεί υπέρ της μελέτης των 
προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω 
διάβασης Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - Λίνδου»  με την παράκληση της αυστηρής τήρησης 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, 
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (Μειοψηφεί η κ. Καραγιάννη 
η οποία διατύπωσε τη δική της πρόταση). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις  των μελών του Σώματος 
που περιγράφονται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 
και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κ.Κ.Πότσος, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ..Α.Παπουράς  
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ’ αρ. 22/2017  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής  και συναινεί υπέρ της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Γέφυρα άνω διάβασης 
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Αφάντου επί  Ε.Ο. Ρόδου  - Λίνδου»  με την παράκληση της αυστηρής 
τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών από την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων Δωδ/σου, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα και με την αρ. 1/2017 Απόφαση του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου.  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


