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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: 82/2017 

 
 

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 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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(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 
Ενημέρωσης από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ.Αντιδημάρχους, 
Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α 3.4 : Έγκριση της αρ.18/2017 Απόφασης Ε.Π.Ζ που 
αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/216 απόφασης του 
Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνας με θέμα: Έγκριση 
Μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα 
Έμπωνας της Δ.Ε. Ατταβύρου» 
 
 
 Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη την αρ.18/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η 
οποία έχει ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Κακούληςυ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 

21/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνας που αφορά στο θέμα και έχει ως 
ακολούθως: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική 
Κοινότητα Έμπωνα της Δ.Ε. Αταβύρου         

Στον Έμπωνα και στο Δημοτικό Κατάστημα Αταβύρου , σήμερα στις 16  του 
μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 
17:00, ήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό  Συμβούλιο ΕΜΠΩΝΑ  της Δημοτικής 
Ενότητας ΑΤΑΒΥΡΟΥ, μετά από την αριθ.πρωτ.  9/105006/13-12-2016 γραπτή 
πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Καρναβά Μιλτιάδη , που 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 
88 «Σύγκληση του Συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότητας» του  Ν. 
3852/2010.   

            Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης , ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι 
ήταν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1-Καρναβάς Μιλτιάδης  Πρόεδρος , 2-Χριστοφοράκης Ιωάννης 
μέλος , 3-Παπανικολάου Δημήτρης μέλος . 

 ΑΠΟΝΤΕΣ  : 1- Ζιάκη Μαγδαληνή .  
          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, άρχισε η 

Συνεδρίαση του Σώματος.  
          Για την τήρηση των πρακτικών συνεδρίασης παρούσα  ήταν η  

Δημοτική   Υπάλληλος Δεληγιαννάκη Ευσταθία. 
 Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας τη συνεδρίαση του  Συμβουλίου και  αφού 

εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι μετά την από 03/11/2016 
αυτοψία των μηχανικών  του Τμήματος Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , συντάχθηκε 
μελέτη που αφορά  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία εκείνα που υπάρχει 
πρόβλημα , όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση που μας διαβιβάστηκε με 
το Αρ.Πρωτ. 16/102767-06/12/2016 έγγραφο. 

    Αυτά είπε ο Πρόεδρος και  κάλεσε το Συμβούλιο να εισηγηθεί σχετικά . 
          Το Συμβούλιο , μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη 

του την εισήγηση του  Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων   84, 86, 88, 89 και 
90  Ν. 3852/2010 και τα ανωτέρω έγγραφα 

Αποφασίζει : Ομόφωνα 
Εγκρίνεται η μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών «Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα της Δ.Ε. Αταβύρου» με τα 
συνημμένα Σχέδια 1 & 2, που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς 
δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα λόγω έντονου κυκλοφοριακού 
φόρτου καθ΄ όλο το έτος. 
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          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2016 
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 16/6377/30-1-2017 

εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών η οποία έχει ως 
κατωτέρω: 

 
Θέμα: Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική 

Κοινότητα Έμπωνας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου 
Σχετικό: Η υπ΄ αριθμό 21/16-12-2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας 
 
H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’αρ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής 
Ενότητας Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

2. Την υπ’αρ. 8/2016 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής 
Ενότητας Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

3. Το με αρ.πρωτ.1196/2016/12-07-2016 έγγραφό της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού  περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

4. Το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος (1) σύμφωνα με το οποίο 
απαγορεύεται η προσωρινή ή η  διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος 
με εγκαταστάσεις ή εμπόδια ιδιαίτερα αν με  αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, 
η επιτρεπόμενη στάση στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών 
που χρησιμοποιούν τις οδούς. 

5. Την από 3/11/2016  αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας παρουσία 
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα. 

6. Το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/102767/06-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας 
μας προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας. 

7. Την υπ΄αριθμό απόφαση 21/16-12-2016 (ΑΔΑ:Ω41ΖΩ1Ρ-ΤΜΝ) της 
Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνας 

 
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, την λήψη σχετικής 

απόφασης περί: 

I. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τη συμβολή της 
Επαρχιακής οδού  της Δ.Κ. Έμπωνας με τη Δημοτική οδό εκατέρωθεν, ως 
παρακάτω: 

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846443,85 και Υ:4015513,54) έως το  σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846470,83 και Υ:4015566,99) και  

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) έως σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87  (Χ:846467,00 και Υ:4015570,16).  

Για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμοστεί  κατακόρυφη 
και οριζόντια σήμανσης ως παρακάτω: 

 
κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
Ρ-40 Χ:846443,85 και Υ:4015513,54 
Ρ-40 Χ:846470,83 και Υ:4015566,99 
Ρ-40 και Ρ-2 Χ:846445,70 και Υ:4015529,82 
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Ρ-40 Χ:846467,00 και Υ:4015570,16 
 
οριζόντια σήμανση “STOP” στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 

ΕΓΣΑ 87 (Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και 
Σ308-75 «Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας») 

 

II. Κατά εφαρμογή του Κ.Ο.Κ, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846333,85 και Υ: 4015707,22) την τοποθέτηση ρυθμιστικών 
πινακίδων Ρ1 και Ρ2 και οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας “STOP” σύμφωνα 
με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 
«Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 
περί «Γραμμή διακοπής πορείας»). 

 
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών η Τεχνική Περιγραφή η οποία έχει 

ως εξής: 
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 
κεντρικούς δρόμους της Δημοτικής κοινότητας Έμπωνας λόγω έντονου 
κυκλοφοριακού φόρτου καθ’ όλο το έτος. 

H υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

8. Την υπ’αρ. 12/2015 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής 
Ενότητας Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

9. Την υπ’αρ. 8/2016 απόφαση του Δ.Σ.Εμπωνας της Δημοτικής 
Ενότητας Αταβύρου περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

10. Το με αρ.πρωτ.1196/2016/12-07-2016 έγγραφό της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού  περί «Απαγόρευση στάθμευσης και διενέργεια 
διαγραμμίσεων». 

11. Το άρθρο 48 του Κ.Ο.Κ. παράγραφος (1) σύμφωνα με το οποίο 
απαγορεύεται η προσωρινή ή η  διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος 
με εγκαταστάσεις ή εμπόδια ιδιαίτερα αν με  αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, 
η επιτρεπόμενη στάση στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών 
που χρησιμοποιούν τις οδούς. 

12. Την από 3/11/2016  αυτοψία των μηχανικών της υπηρεσίας παρουσία 
του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Έμπωνα. 

 
Προτείνει τα παρακάτω: 

III. Αναφορικά με την υπ’ αριθμό απόφαση 8/2016 του Δ.Σ. Έμπωνας της 
Δ.Ε. Αταβύρου περί απαγόρευσης στάθμευσης στη δεξιά πλευρά του δρόμου 
απέναντι από το Δημαρχείο και προς την εκκλησία, η Υπηρεσία μας κρίνει 
σκόπιμο  την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού από την 
συμβολή της με την Επαρχιακή οδό έως τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (Σχέδιο 1 
με συντεταγμένες ΕΓΣΑ), λόγω των γεωμετρικών στοιχείων της οδού (πλάτος) 
καθώς και του κυκλοφοριακού φόρτου με λεωφορεία που οδηγούνται στο 
ιδιωτικό πάρκινγκ. Για την εφαρμογή της εν λόγω κυκλοφοριακής ρύθμισης θα 
εφαρμοστεί κατακόρυφη  και οριζόντια σήμανση. Ειδικότερα στη θέση 0 με 
συντεταγμένες 0 (κατά Χ:84644,70 και Υ:4015529,82) θα τοποθετηθούν 
πινακίδες Ρ1 και Ρ-2 και θα εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας. 
Εκατέρωθεν του τμήματος της δημοτικής οδού θα γίνει οριζόντια σήμανση με 
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κίτρινη διαγράμμιση για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και θα 
τοποθετηθούν κατακόρυφες πινακίδες σήμανσης  Ρ-40. 

IV. Επί της απόφασης 12/2015 του Δ.Σ. Έμπωνας, περί απαγόρευσης 
στάθμευσης στις στροφές στα στενά σημεία του κεντρικού δρόμου προς το 
Δημοτικό παρκινγκ σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα αυτό της οδού είναι τμήμα 
της  Επαρχιακής οδού ¨21¨ όπως αυτή καθορίζεται στο Β.Δ. της 06-02-1956 
(ΦΕΚ 47 Α’ /08-02-1956) και ως εκ τούτου αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  

Κατ’ εφαρμογή όμως του ΚΟΚ άρθρο 26 η υπηρεσία μας κρίνει σκόπιμη την 
τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ1 και Ρ2 στη θέση 1(κατά Χ:846333.85 και 
Υ:4015707.22) Σχέδιο 2 και οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας.   

 
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω θέσεις 0 και 1 των παραγράφων (Ι) και (ΙΙ) 

θα εφαρμοστεί  η οριζόντια σήμανση (STOP) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα 
του Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75  «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» 
και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-30 περί ¨Γραμμή διακοπής 
πορείας¨).  

 
Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό 
προσωπικό του τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την 
κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του 
Δήμου Ρόδου. 

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

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) 
περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική 
συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 
        Εγκρίνει την  υπ’ αριθ. 21/216 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. 

Κοινότητας Έμπωνας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τη συμβολή της 
Επαρχιακής οδού  της Δ.Κ. Έμπωνας με τη Δημοτική οδό 
εκατέρωθεν, ως παρακάτω: 

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846443,85 και Υ:4015513,54) έως το  σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846470,83 και Υ:4015566,99) και  

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) έως σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87  (Χ:846467,00 και Υ:4015570,16).  

Για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμοστεί  κατακόρυφη 
και οριζόντια σήμανσης ως παρακάτω: 

 

κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
Ρ-40 Χ:846443,85 και Υ:4015513,54 
Ρ-40 Χ:846470,83 και Υ:4015566,99 
Ρ-40 και Ρ-2 Χ:846445,70 και Υ:4015529,82 
Ρ-40 Χ:846467,00 και Υ:4015570,16 
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οριζόντια σήμανση “STOP” στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 

ΕΓΣΑ 87 (Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και 
Σ308-75 «Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας») 

 

Β) Κατά εφαρμογή του Κ.Ο.Κ, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87 (Χ:846333,85 και Υ: 4015707,22) την τοποθέτηση ρυθμιστικών 
πινακίδων Ρ1 και Ρ2 και οριζόντια σήμανση διακοπής πορείας “STOP” 
σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -
75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση οδών» 
(διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας»).  
 
Γ) Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό 
προσωπικό του τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την 
κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του 
Δήμου Ρόδου. 

 

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

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, 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. 18/2017  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά  «Έγκριση της αρ.21/2016 Απόφασης Συμβουλίου 
Δ.Κ.Έμπωνας» για: 
        

Α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τη συμβολή της 
Επαρχιακής οδού  της Δ.Κ. Έμπωνας με τη Δημοτική οδό εκατέρωθεν, 
ως παρακάτω: 

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846443,85 και Υ:4015513,54) έως το  σημείο με ενδεικτικές 
συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846470,83 και Υ:4015566,99) και  

• από το σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 
(Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) έως σημείο με ενδεικτικές συνταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87  (Χ:846467,00 και Υ:4015570,16).  

Για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα εφαρμοστεί  
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανσης ως παρακάτω: 
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οριζόντια σήμανση “STOP” στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846445,70 και Υ:4015529,82) σύμφωνα με τα τεχνικά 
πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις 
οδοστρωμάτων» και Σ308-75 «Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί 
«Γραμμή διακοπής πορείας») 

 

Β) Κατά εφαρμογή του Κ.Ο.Κ, στη θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 (Χ:846333,85 και Υ: 4015707,22) την τοποθέτηση 
ρυθμιστικών πινακίδων Ρ1 και Ρ2 και οριζόντια σήμανση διακοπής 
πορείας “STOP” σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου 
Δημοσίων έργων : Σ307 -75 «Διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων» και Σ308-
75 «Σήμανση οδών» (διάγραμμα Α-30 περί «Γραμμή διακοπής πορείας»).  

 
Γ) Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το 
υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που 
απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην 
αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 

κατακόρυφη σήμανση Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 
 

Ρ-40 Χ:846443,85 και Υ:4015513,54 
Ρ-40 Χ:846470,83 και Υ:4015566,99 
Ρ-40 και Ρ-2 Χ:846445,70 και Υ:4015529,82 
Ρ-40 Χ:846467,00 και Υ:4015570,16 


