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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  16/10/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 21/16-10-2017    Αριθ. Απόφασης:846/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
19.00 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. 
2/83764/12.10.2017 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 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

  

 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

32. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

 (δικ/νος) 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας-απαγόρευση  στάσης-
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στάθμευσης κ.λ.π)  β) Λήψη απόφασης περί διακοπής 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του 
Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα "OCEAN LAVA RHODES 
TRIATHLON  70.3 miles 2017” στις 29-10-2017. 
αρ.πρωτ.16/83394/2017. 
 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών κ. Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα,  έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 16/83394/2017 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  η οποία έχει ως εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 16/77882/26-09-2017 αίτηση που 

κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, ενημερωθήκαμε ότι ο Σύλλογος 

Τριάθλου «Απόλλων Ρόδου» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου προτίθεται να διοργανώσει αγώνα τριών αθλημάτων 70.3 miles, 

με το brand name της Διεθνούς εταιρείας OCEAN LAVA RHODES στην 

πόλη της Ρόδου. 

O Αγώνας που θα είναι τρία αθλήματα 70.3 miles (1,9χλμ κολύμβηση 

– 90 χλμ ποδηλασία – 21 χλμ τρέξιμο) θα διεξαχθεί στις 29 Οκτωβρίου 

2017 στο κέντρο της πόλης Ρόδου, ως παρακάτω:  

Διαδρομή ποδηλάτου(σχέδιο 2): Έναρξη από την Πλατεία 

Κουντουριώτη, δεξιά στην οδό Παπανικολάου, δεξιά παραλιακά στις 

οδούς Κω, Λέρου, Καλύμνου, Ακτή Μιαούλη, Ακτή Κανάρη, Κάτω 

Πέτρες στην Λεωφ. Ιαλυσού και αναστροφή 450 μέτρα πριν από τα 

φανάρια στο ξενοδοχείο CAPSIS. Επιστροφή μέσω Ακτή Κανάρη, Ακτή 

Μιαούλη, οδό Παπανικολάου στην πλατεία Ελευθερίας, Ακτή Σαχτούρη, 

Αυστραλίας και στην νέα περιμετρική χρησιμοποιώντας τη λωρίδα προς 

τη θάλασσα, με αναστροφή στο ύψος που βρίσκεται η είσοδος του νέου 

καρνάγιου, ξανά Αυστραλίας, Ακτή Σαχτούρη, Πλατεία 

Ελευθερίας.(Επανάληψη διαδρομής άλλες τέσσερις φορές)  

Διαδρομή τρεξίματος(σχέδιο 3): Έναρξη από το «ΕΛΛΗ», πίσω από το 

κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην πλατεία Αντιναύαρχου Περ. 

Ιωαννίδη, συνεχίζει παραλιακά εντός του πεζοδρομίου, στρίβει 

αριστερά στο Νεώριο, περνάει από τους μύλους, γίνεται αναστροφή στο 

ελαφάκι, επιστροφή από την ίδια διαδρομή στη ζώνη αλλαγής, συνεχίζει 

στην παραλιακή οδό μπροστά από τον ΡΟΑ, περνάει από το δρομάκι 

μπροστά από το Καζίνο, εντός του πεζοδρομίου στην οδό Κω, Λέρου, 

Καλύμνου, ακτή Μιαούλη, αναστροφή στο άγαλμα του Διαγόρα και 
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επιστροφή από την ίδια διαδρομή στη ζώνη αλλαγής.(Επανάληψη 

διαδρομής άλλες τρείς φορές)  

Για το λόγο αυτό συνημμένα με την αίτηση κατατέθηκε στην 

Υπηρεσία μας μελέτη προσωρινής κυκλοφοριακής σήμανσης που αφορά 

την κυκλοφοριακή ρύθμιση και σήμανση των οδών για την διεξαγωγή 

του αγώνα. Μετά τον έλεγχο, η Υπηρεσία μας θεώρησε την υποβληθείσα 

μελέτη.  

Η Χορήγηση άδειας τέλεσης του αγώνα “OCEAN LAVA RHODES 
OLYMPIC TRIATHLON 2017” , δίνεται από το τμήμα Τροχαίας Ρόδου 
 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της μελέτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή 

κυκλοφορίας – απαγόρευση στάσης – στάθμευσης κλπ) σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., για τη διεξαγωγή του αγώνα 

“OCEAN LAVA RHODES TRIATHLON 70.3 miles 2017” που θα 

πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 29 Οκτωβρίου 2017.  

2. Την υποχρέωση των διοργανωτών του αγώνα “OCEAN LAVA RHODES 

TRIATHLON 70.3 miles 2017”, να πάρουν τα επιβαλλόμενα για κάθε 

περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε 

ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των 

αγώνων και να είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι' αυτά. Να έχουν 

αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα 

τύχει, είτε από δική τους υπαιτιότητα (από πράξεις ή παραλείψεις τους), 

είτε από οτιδήποτε άλλο. Οφείλουν δε να έχουν το απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναμικό στις θέσεις σήμανσης  των κυκλοφοριακών 

αλλαγών και να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ρητά καθορίζεται ότι, 

ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι διοργανωτές «παραμένουν οι μόνοι και 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλητών και των 

παρευρισκομένων, των εθελοντών ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων 

στα πλαίσια διεξαγωγής των αγώνων και είναι δική τους ευθύνη η λήψη 

των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των 

σχετικών κανονισμών». Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα 

ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το 
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χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Όλες οι δαπάνες, που 

συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τους διοργανωτές. 

3. Τη λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας και στάθμευσης παντός 

οχήματος  ως παρακάτω : 

Σαββάτο 28-10-2017 

Θα χρησιμοποιηθεί η πλατεία Κουντουριώτη και η πλατεία Αντιναυάρχου 

Περ. Ιωαννίδη. Στις περιοχές αυτές θα απαγορευτεί η στάση και η 

στάθμευση από το πρωί του Σαββάτου 28-10-2017 και ώρα 07:00, μέχρι 

τη λήξη του αγώνα την Κυριακή στις 16.30, ώστε να στηθούν: η ζώνη 

αλλαγής, η Expo Area των χορηγών και τα κάγκελα και οι μοκέτες για την 

μετάβαση από το κολύμπι στη ζώνη αλλαγής. 

Κυριακή 29-10-2017 

Από τις 07.00 θα απαγορευτεί η κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων ως 

εξής: 

• Κλείσιμο της οδού Ιερού Λόχου μετά την Εθελοντών 

Δωδεκανησίων (σχέδιο 4, Δ15). 

• Κλείσιμο της οδού Ε. Γεωργίου και του δρόμου έμπροσθεν του 

κτιρίου της Τροχαίας Ρόδου πριν την διάβαση πεζών, ώστε το 

παρκινγκ της πλατείας Ελευθερίας να λειτουργεί κανονικά (σχέδιο 4, 

Δ12 Δ13). 

• Τα οχήματα που ενδεχομένως να έχουν εγκλωβιστεί στην πλατεία 

Κουντουριώτη και στην πλατεία Αντιναύαρχου Περ. Ιωαννίδη, θα 

εξέρχονται με συνοδεία μηχανής του αγώνα μέσω της οδού Σάββα 

Νικολάου στην οδό Αμερικής για την έξοδο τους από το κέντρο 

(πράσινη γραμμή σχέδιο 4, Δ1). 

• Κλείσιμο της Ι. Καζούλη και της Ε. Γεωργίου στη συμβολή τους 

με την οδό Αμερικής, ώστε να κοπούν οι δεξιές στροφές της οδού 

Αμερικής που λόγω μονοδρομήσεων θα οδηγούσε τα οχήματα στον 

κόμβο της Ηρώων Πολυτεχνείου και Γεωργ. Παπανικολάου που θα 

είναι κλειστή (σχέδιο 4, Δ2, Δ14). 

• Κλείσιμο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου μετά τη συμβολή της με 

την οδό Ιερού Λόχου, ώστε η κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω της 

Ι. Λόχου στην οδό Αμερικής (σχέδιο 4, Δ16). 

• Κλείσιμο των εισόδων στην πλατεία Χαρίτου. Όσα οχήματα είναι 

ήδη εκεί και στα περιμετρικά Ο.Τ. και θέλουν να φύγουν από το 
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κέντρο, θα μπορούν να κινηθούν στον δρόμο γύρω από την πλατεία 

και να περνάνε με συνοδό του αγώνα στην οδό Στρ. Γρίβα (σχέδιο 4, 

Δ5). 

• Κλείσιμο της οδού Στρ. Γρίβα μετά την συμβολή της με την οδό 

Ίωνος Δραγούμη, ώστε να μη συνεχίζουν τα οχήματα προς την οδό 

Γεωργ. Παπανικολάου, αλλά να κάνουν στροφή στην οδό Στρ. Γρίβα 

(σχέδιο 4, Δ11). 

• Κλείσιμο της οδού Ν. Μανδηλαρά στη συμβολή της με την Ακτή 

Μιαούλη (σχέδιο 4, Δ17). 

• Κλείσιμο της οδού 28ης Οκτωβρίου στην έξοδο της στην Ακτή 

Μιαούλη, στο άγαλμα του Διαγόρα και διοχέτευση των οχημάτων 

στην Αλ. Διάκου (σχέδιο 5, Δ18). 

• Ο παράδρομος οδός Αθανασιάδη θα παραμείνει ανοιχτός, ώστε να 

φεύγουν τα οχήματα μέσω της οδού Αλ. Διάκου (σχέδιο 5, Δ19). 

• Η οδός Παπαλουκά θα κλείσει στην κάθοδο της προς την Ακτή 

Κανάρη μετά την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου. Παρόλα αυτά, 

στον κόμβο της Παπαλουκά με τη Βορείου Ηπείρου & Ερυθρού 

Σταυρού (φανάρια Ορφανοτροφείου) θα υπάρχει σήμανση και 

ενημέρωση ότι η οδός Παπαλουκά θα είναι κλειστή πριν την Ακτή 

Κανάρη (σχέδιο 5, Δ20, Δ22). 

• Στην δυτική είσοδο της πόλης, στην παραλιακή λεωφόρο 

Ιαλυσού, τα οχήματα που κινούνται από Ιαλυσό προς Ρόδο, θα 

εκτρέπονται στον κόμβο της Φανερωμένης προς Μήδεια (σχέδιο 6, 

Ε1). Θα ενημερώνονται όσοι βρίσκονται στα 20 μαγαζιά και στο 

ξενοδοχείο Cosmopolitan να κινηθούν προσεκτικά προς την 

Φανερωμένη για έξοδο (σχέδιο 6, Δ23, Δ24). 

• Κλείσιμο της Παπάγου στο ύψος του «Ήχος και Φως» και θα 

διοχετευτεί η κυκλοφορία προς την πλατεία Κύπρου (σχέδιο 7, Δ25). 

• Κλείσιμο της εξόδου της πλατείας Νεωρίου (σχέδιο 7, Δ27, Δ28). 

• Κλείσιμο της εξόδου των οχημάτων από την παλιά πόλη στην 

πλατεία Σύμης (σχέδιο 7, Δ34). 

• Το λιμάνι της Κολώνας θα λειτουργήσει μέχρι της 09:00. Κανένα 

όχημα δεν θα κινηθεί από και προς το λιμάνι αυτό μετά από αυτή την 

ώρα (σχέδιο 7, Δ30). 

• Στο κόμβο του «ΚΟΒΑ» θα εκτρέπεται η κυκλοφορία από την οδό 

Καναδά στην οδό Βύρωνος (σχέδιο 8, Ε2). Για να λειτουργεί το λιμάνι 
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που δένουν τα κρουαζιερόπλοια (σχέδιο 8, Δ33), θα παραμείνει η 

λωρίδα του κάστρου της Ακτής Σαχτούρη ανοιχτή, ως διπλής 

κυκλοφορίας και τα ποδήλατα θα χρησιμοποιούν μόνο τη λωρίδα της 

θάλασσας. Έτσι τα οχήματα θα μπορούν να κινηθούν με συνοδεία 

από το λιμάνι στην οδό Βύρωνος και από την οδό Καναδά στο λιμάνι, 

όπως φαίνεται με πράσινη γραμμή στο σχέδιο 8. 

• Κλείσιμο της οδού Αυστραλίας από τα φανάρια του «ΚΟΒΑ»(σήμα 

υποχρεωτικής πορείας αριστερά, στο σημείο Ε2), μέχρι τη συμβολή 

της με τις οδούς Καποδιστρίου και Υψηλάντου. Μετά από εκεί θα 

λειτουργεί το ένα ρεύμα του δρόμου προς τα φανάρια στη συμβολή 

με τη Ρόδου-Καλλιθέας. 

• Κλείσιμο της εξόδου από το λιμάνι της Ακαντιάς (σχέδιο 9, Δ35). 

Το λιμάνι θα λειτουργεί για τα επιβατικά οχήματα με είσοδο-έξοδο 

από το Δ36. Από το λιμάνι θα περνάνε με συνοδό στην οδό 

Κολοκοτρώνη (σχέδιο 9, Δ38) η οποία μέχρι την οδό Καποδιστρίου 

(σχέδιο 9, Δ37) θα γίνει διπλής κυκλοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μεγάλα 

οχήματα-νταλίκες θα παραμείνουν στην Ακαντιά μέχρι το τέλος της 

ποδηλασίας στις 13:30. 

• Κλείσιμο της διάβασης της προέκτασης της οδού Δαμασκηνού 

προς το παραλιακό ρεύμα της Αυστραλίας (σχέδιο 10, Δ39), στο 

οποίο θα κινούνται τα ποδήλατα. Τα οχήματα θα μπορούν να 

στρίψουν δεξιά και να χρησιμοποιήσουν το ρεύμα της νέας 

περιμετρικής προς την πόλη. 

• Η είσοδος-έξοδος από τη νέα μαρίνα γίνεται με συνοδό χωρίς 

όμως να επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων στην παραθαλάσσια 

λωρίδα της νέας περιμετρικής (σχέδιο 10, Δ40). 

• Κλείσιμο όλων των προσβάσεων προς την παραθαλάσσια λωρίδα 

της νέας περιμετρικής που θα δεσμευτεί αποκλειστικά για τα 

ποδήλατα (σχέδιο 11, Δ41). 

• Κλείσιμο της εισόδου στη νέα περιμετρική για τα οχήματα που 

κινούνται στη Λεωφόρο Καλλιθέας (σχέδιο 11, Ε3). Επιβατικά που 

θέλουν να πάνε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα ενημερώνονται να 

ακολουθήσουν την οδό Καναδά, να στρίψουν δεξιά στην οδό 

Κολοκοτρώνη και να περάσουν απέναντι με συνοδό. 

• Θα φυλάσσονται από εθελοντές όλες οι έξοδοι προς την 

ποδηλατική διαδρομή, στην περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις 
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σημάνσεις. 

Τέλος, 

Τα οχήματα που ενδεχομένως να έχουν εγκλωβιστεί στην πλατεία 

Κουντουριώτη και στην πλατεία Αντιναυάρχου Περ. Ιωαννίδη, θα 

διέρχονται με συνοδεία μηχανής του αγώνα μέσω της οδού Σάββα 

Νικολάου στην οδό Αμερικής για την έξοδό τους από το κέντρο. 

Στις 13.30 που θα τελειώσει ο αγώνας ποδηλάτου, θα ανοίξουν 

όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο, εκτός από τον παραλιακό 

δρόμο από το άγαλμα του Διαγόρα μέχρι την ζώνη αλλαγής και τις 

πλατείες Κουντουριώτη και Αντιναυάρχου Περ. Ιωαννίδη που θα 

παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 16:30 που θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. 

 

 
 

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

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Κ.Πότσος, Στ.Παρδαλός 

και Α.Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

για το θέμα. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και των 
άρθρου 93 και 79 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος 
χαρακτήρα. 
 

2. Την έγκριση της μελέτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
(διακοπή κυκλοφορίας – απαγόρευση στάσης – στάθμευσης κλπ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ., για τη 
διεξαγωγή του αγώνα “OCEAN LAVA RHODES TRIATHLON 70.3 
miles 2017” που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 29 
Οκτωβρίου 2017.  

 
3. Την υποχρέωση των διοργανωτών του αγώνα “OCEAN LAVA 

RHODES TRIATHLON 70.3 miles 2017”, να πάρουν τα 
επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την 
πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς 
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κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων και να είναι οι μόνοι 
υπεύθυνοι γι' αυτά. Να έχουν αποκλειστικά όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική τους 
υπαιτιότητα (από πράξεις ή παραλείψεις τους), είτε από οτιδήποτε 
άλλο. Οφείλουν δε να έχουν το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 
στις θέσεις σήμανσης  των κυκλοφοριακών αλλαγών και να 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από 
τα ανωτέρω, οι διοργανωτές «παραμένουν οι μόνοι και 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των αθλητών και των 
παρευρισκομένων, των εθελοντών ή των με άλλο τρόπο 
εμπλεκομένων στα πλαίσια διεξαγωγής των αγώνων και είναι δική 
τους ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων 
ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών». Για θέματα 
πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική 
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το χρόνο εφαρμογής των 
σχετικών διατάξεων. Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα 
ανωτέρω, βαρύνουν τους διοργανωτές. 
 

4. Τη διακοπή κυκλοφορίας και στάθμευσης παντός οχήματος  ως 
παρακάτω : 

Σαββάτο 28-10-2017 
Θα χρησιμοποιηθεί η πλατεία Κουντουριώτη και η πλατεία 
Αντιναυάρχου Περ. Ιωαννίδη. Στις περιοχές αυτές θα απαγορευτεί η 
στάση και η στάθμευση από το πρωί του Σαββάτου 28-10-2017 και 
ώρα 07:00, μέχρι τη λήξη του αγώνα την Κυριακή στις 16.30, ώστε 
να στηθούν: η ζώνη αλλαγής, η Expo Area των χορηγών και τα 
κάγκελα και οι μοκέτες για την μετάβαση από το κολύμπι στη ζώνη 
αλλαγής. 

Κυριακή 29-10-2017 
Από τις 07.00 θα απαγορευτεί η κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων 
ως εξής: 

• Κλείσιμο της οδού Ιερού Λόχου μετά την Εθελοντών 
Δωδεκανησίων (σχέδιο 4, Δ15). 
• Κλείσιμο της οδού Ε. Γεωργίου και του δρόμου έμπροσθεν του 
κτιρίου της Τροχαίας Ρόδου πριν την διάβαση πεζών, ώστε το 
παρκινγκ της πλατείας Ελευθερίας να λειτουργεί κανονικά (σχέδιο 4, 
Δ12 Δ13). 
• Τα οχήματα που ενδεχομένως να έχουν εγκλωβιστεί στην πλατεία 
Κουντουριώτη και στην πλατεία Αντιναύαρχου Περ. Ιωαννίδη, θα 
εξέρχονται με συνοδεία μηχανής του αγώνα μέσω της οδού Σάββα 
Νικολάου στην οδό Αμερικής για την έξοδο τους από το κέντρο 
(πράσινη γραμμή σχέδιο 4, Δ1). 
• Κλείσιμο της Ι. Καζούλη και της Ε. Γεωργίου στη συμβολή τους 
με την οδό Αμερικής, ώστε να κοπούν οι δεξιές στροφές της οδού 
Αμερικής που λόγω μονοδρομήσεων θα οδηγούσε τα οχήματα στον 
κόμβο της Ηρώων Πολυτεχνείου και Γεωργ. Παπανικολάου που θα 
είναι κλειστή (σχέδιο 4, Δ2, Δ14). 
• Κλείσιμο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου μετά τη συμβολή της με 
την οδό Ιερού Λόχου, ώστε η κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω της 
Ι. Λόχου στην οδό Αμερικής (σχέδιο 4, Δ16). 
• Κλείσιμο των εισόδων στην πλατεία Χαρίτου. Όσα οχήματα είναι 
ήδη εκεί και στα περιμετρικά Ο.Τ. και θέλουν να φύγουν από το 
κέντρο, θα μπορούν να κινηθούν στον δρόμο γύρω από την πλατεία 
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και να περνάνε με συνοδό του αγώνα στην οδό Στρ. Γρίβα (σχέδιο 4, 
Δ5). 
• Κλείσιμο της οδού Στρ. Γρίβα μετά την συμβολή της με την οδό 
Ίωνος Δραγούμη, ώστε να μη συνεχίζουν τα οχήματα προς την οδό 
Γεωργ. Παπανικολάου, αλλά να κάνουν στροφή στην οδό Στρ. Γρίβα 
(σχέδιο 4, Δ11). 
• Κλείσιμο της οδού Ν. Μανδηλαρά στη συμβολή της με την Ακτή 
Μιαούλη (σχέδιο 4, Δ17). 
• Κλείσιμο της οδού 28ης Οκτωβρίου στην έξοδο της στην Ακτή 
Μιαούλη, στο άγαλμα του Διαγόρα και διοχέτευση των οχημάτων 
στην Αλ. Διάκου (σχέδιο 5, Δ18). 
• Ο παράδρομος οδός Αθανασιάδη θα παραμείνει ανοιχτός, ώστε να 
φεύγουν τα οχήματα μέσω της οδού Αλ. Διάκου (σχέδιο 5, Δ19). 
• Η οδός Παπαλουκά θα κλείσει στην κάθοδο της προς την Ακτή 
Κανάρη μετά την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου. Παρόλα αυτά, 
στον κόμβο της Παπαλουκά με τη Βορείου Ηπείρου & Ερυθρού 
Σταυρού (φανάρια Ορφανοτροφείου) θα υπάρχει σήμανση και 
ενημέρωση ότι η οδός Παπαλουκά θα είναι κλειστή πριν την Ακτή 
Κανάρη (σχέδιο 5, Δ20, Δ22). 
• Στην δυτική είσοδο της πόλης, στην παραλιακή λεωφόρο 
Ιαλυσού, τα οχήματα που κινούνται από Ιαλυσό προς Ρόδο, θα 
εκτρέπονται στον κόμβο της Φανερωμένης προς Μήδεια (σχέδιο 6, 
Ε1). Θα ενημερώνονται όσοι βρίσκονται στα 20 μαγαζιά και στο 
ξενοδοχείο Cosmopolitan να κινηθούν προσεκτικά προς την 
Φανερωμένη για έξοδο (σχέδιο 6, Δ23, Δ24). 
• Κλείσιμο της Παπάγου στο ύψος του «Ήχος και Φως» και θα 
διοχετευτεί η κυκλοφορία προς την πλατεία Κύπρου (σχέδιο 7, Δ25). 
• Κλείσιμο της εξόδου της πλατείας Νεωρίου (σχέδιο 7, Δ27, Δ28). 
• Κλείσιμο της εξόδου των οχημάτων από την παλιά πόλη στην 
πλατεία Σύμης (σχέδιο 7, Δ34). 
• Το λιμάνι της Κολώνας θα λειτουργήσει μέχρι της 09:00. Κανένα 
όχημα δεν θα κινηθεί από και προς το λιμάνι αυτό μετά από αυτή την 
ώρα (σχέδιο 7, Δ30). 
• Στο κόμβο του «ΚΟΒΑ» θα εκτρέπεται η κυκλοφορία από την οδό 
Καναδά στην οδό Βύρωνος (σχέδιο 8, Ε2). Για να λειτουργεί το λιμάνι 
που δένουν τα κρουαζιερόπλοια (σχέδιο 8, Δ33), θα παραμείνει η 
λωρίδα του κάστρου της Ακτής Σαχτούρη ανοιχτή, ως διπλής 
κυκλοφορίας και τα ποδήλατα θα χρησιμοποιούν μόνο τη λωρίδα της 
θάλασσας. Έτσι τα οχήματα θα μπορούν να κινηθούν με συνοδεία 
από το λιμάνι στην οδό Βύρωνος και από την οδό Καναδά στο λιμάνι, 
όπως φαίνεται με πράσινη γραμμή στο σχέδιο 8. 
• Κλείσιμο της οδού Αυστραλίας από τα φανάρια του «ΚΟΒΑ»(σήμα 
υποχρεωτικής πορείας αριστερά, στο σημείο Ε2), μέχρι τη συμβολή 
της με τις οδούς Καποδιστρίου και Υψηλάντου. Μετά από εκεί θα 
λειτουργεί το ένα ρεύμα του δρόμου προς τα φανάρια στη συμβολή 
με τη Ρόδου-Καλλιθέας. 
• Κλείσιμο της εξόδου από το λιμάνι της Ακαντιάς (σχέδιο 9, Δ35). 
Το λιμάνι θα λειτουργεί για τα επιβατικά οχήματα με είσοδο-έξοδο 
από το Δ36. Από το λιμάνι θα περνάνε με συνοδό στην οδό 
Κολοκοτρώνη (σχέδιο 9, Δ38) η οποία μέχρι την οδό Καποδιστρίου 
(σχέδιο 9, Δ37) θα γίνει διπλής κυκλοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μεγάλα 
οχήματα-νταλίκες θα παραμείνουν στην Ακαντιά μέχρι το τέλος της 
ποδηλασίας στις 13:30. 
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• Κλείσιμο της διάβασης της προέκτασης της οδού Δαμασκηνού 
προς το παραλιακό ρεύμα της Αυστραλίας (σχέδιο 10, Δ39), στο 
οποίο θα κινούνται τα ποδήλατα. Τα οχήματα θα μπορούν να 
στρίψουν δεξιά και να χρησιμοποιήσουν το ρεύμα της νέας 
περιμετρικής προς την πόλη. 
• Η είσοδος-έξοδος από τη νέα μαρίνα γίνεται με συνοδό χωρίς 
όμως να επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων στην παραθαλάσσια 
λωρίδα της νέας περιμετρικής (σχέδιο 10, Δ40). 
• Κλείσιμο όλων των προσβάσεων προς την παραθαλάσσια λωρίδα 
της νέας περιμετρικής που θα δεσμευτεί αποκλειστικά για τα 
ποδήλατα (σχέδιο 11, Δ41). 
• Κλείσιμο της εισόδου στη νέα περιμετρική για τα οχήματα που 
κινούνται στη Λεωφόρο Καλλιθέας (σχέδιο 11, Ε3). Επιβατικά που 
θέλουν να πάνε στο λιμάνι της Ακαντιάς, θα ενημερώνονται να 
ακολουθήσουν την οδό Καναδά, να στρίψουν δεξιά στην οδό 
Κολοκοτρώνη και να περάσουν απέναντι με συνοδό. 
• Θα φυλάσσονται από εθελοντές όλες οι έξοδοι προς την 
ποδηλατική διαδρομή, στην περίπτωση που κάποιος παραβιάσει τις 
σημάνσεις. 

Τέλος, 
Τα οχήματα που ενδεχομένως να έχουν εγκλωβιστεί στην πλατεία 

Κουντουριώτη και στην πλατεία Αντιναυάρχου Περ. Ιωαννίδη, θα 
διέρχονται με συνοδεία μηχανής του αγώνα μέσω της οδού Σάββα 
Νικολάου στην οδό Αμερικής για την έξοδό τους από το κέντρο. 

Στις 13.30 που θα τελειώσει ο αγώνας ποδηλάτου, θα ανοίξουν 
όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο κέντρο, εκτός από τον παραλιακό 
δρόμο από το άγαλμα του Διαγόρα μέχρι την ζώνη αλλαγής και τις 
πλατείες Κουντουριώτη και Αντιναυάρχου Περ. Ιωαννίδη που θα 
παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 16:30 που θα ολοκληρωθεί ο αγώνας. 

 

 
 
 

                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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