
1 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 971/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30η Aυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη 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. 
2/51911/24.8.2018 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) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 
Ν.4555/19.7.2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/2018), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
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13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

12. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος (δικ/νη). 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)  

7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(δικ/νος) 
 

  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου                            
Κα Μ.Παπαβασιλείου. 
  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
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πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 
 

Θ Ε Μ Α  εκτός Η/Δ: Έγκριση της αρ.111/2018 Απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 
76/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου με θέμα: Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων 
Αμερικής» 
 
Ο  Αντιδήμαρχος κ.Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος εκτός Η/Δ το  θέμα 
επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, θέτει υπόψη του 
Σώματος  την αρ.111/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. 76/2018 
απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κς Ρόδου η οποία έχει ως κατωτέρω: 
 
ΘΕΜΑ 7: Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων 
Αμερικής 
 

Ο Πρόεδρος κ. Παγκάς Μιλτιάδης εισηγείται το θέμα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τμήματος συγκοινωνιών, κυκλοφορίας και 
αδειών μεταφοράς, που αφορά στη δημιουργία διάβασης πεζών επί της 
οδού Αποδήμων Αμερικής. 

Η τεχνική μελέτη – περιγραφή της υπηρεσίας είναι η εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη περιλαμβάνει την δημιουργία διάβασης 
πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής. 
Ειδικότερα: 

 
Η Υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη σχετικό αίτημα των πολιτών και 

την αυτοψία που διενήργησαν οι Μηχανικοί του τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα 
δημιουργίας  διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής.  

Εν συνεχεία προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης η οποία 
προβλέπει τη δημιουργία μίας (1) διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων 
Αμερικής (περίπου στο μέσον του μήκους της οδού) με ενδεικτικές 
συντεταγμένες του σημείου του άξονα κατά ΕΓΣΑ  87 (Χ:877709 και Υ: 
4041688) 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης  θα πρέπει 
να εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» 
και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) 
καθώς και τοποθέτηση  κατακόρυφης σήμανση προ της διάβασης με 
πινακίδα   Κ-15 σε θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87: 
(Χ:877704 και Υ: 4041671) 

 Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  ανέρχεται περίπου  στο  
ποσό των 100,00 € και θα βαρύνει τον  Κωδικό Κ.Α.30-72.36.0003 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  
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Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής 
Απόφασης». 

Συνημμένα: 
Σχέδιο 6.1 της  Α.Ρ.Μ.:06/2018   
Σχέδιο ορθοφωτοχάρτη με χρήσεις περιοχής 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και 
αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που 
περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για την δημιουργία μίας (1) διάβασης 
πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής (περίπου στο μέσον του μήκους 
της οδού) με ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου του άξονα κατά ΕΓΣΑ  
87 (Χ:877709 και Υ: 4041688) 
 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης  θα πρέπει 
να εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» 
και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) 
καθώς και τοποθέτηση  κατακόρυφης σήμανση προ της διάβασης με 
πινακίδα   Κ-15 σε θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87: 
(Χ:877704 και Υ: 4041671) 
 

 Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  ανέρχεται περίπου  στο  
ποσό των 100,00 € και θα βαρύνει τον  Κωδικό Κ.Α.30-72.36.0003 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των 

μελών την ΑΠ 6/2018 Μελέτη της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών -
Τμήμα: Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών η οποία έχει ως 
εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη περιλαμβάνει την δημιουργία διάβασης πεζών 
επί της οδού Αποδήμων Αμερικής. 

Ειδικότερα: 
Η Υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψη σχετικό αίτημα των πολιτών και την 

αυτοψία που διενήργησαν οι Μηχανικοί του τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Αδειών Μεταφορών, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας  διάβασης 
πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής.  

 
Εν συνεχεία προέβη στη σύνταξη της παρούσας μελέτης η οποία προβλέπει 

τη δημιουργία μίας  (1) διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής 
(περίπου στο μέσον του μήκους της οδού) με ενδεικτικές συντεταγμένες του 
σημείου του άξονα κατά ΕΓΣΑ  87 (Χ:877709 και Υ: 4041688) 

 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης  θα πρέπει να 

εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 
308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) καθώς και 
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τοποθέτηση  κατακόρυφης σήμανση προ της διάβασης με πινακίδα   Κ-15 σε 
θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 : (Χ:877704 και Υ: 4041671) 

 
 Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  ανέρχεται περίπου  στο  ποσό των 

100,00 € και θα βαρύνει  τον  Κωδικό Κ.Α.30-72.36.0003 του Προϋπολογισμού 
του Δήμου Ρόδου  

 
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. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 76/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ρόδου και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την δημιουργία μίας  
(1) διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής (περίπου στο μέσον του 
μήκους της οδού) με ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου του άξονα κατά 
ΕΓΣΑ  87 (Χ:877709 και Υ: 4041688) 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης  θα πρέπει να 
εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα του 
Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» και Σ 
308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) καθώς και 
τοποθέτηση  κατακόρυφης σήμανση προ της διάβασης με πινακίδα   Κ-15 σε 
θέση με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 : (Χ:877704 και Υ: 4041671) 

 
Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  ανέρχεται περίπου  στο  ποσό των 

100,00 € και θα βαρύνει  τον  Κωδικό Κ.Α.30-72.36.0003 του Προϋπολογισμού 
του Δήμου Ρόδου.  

 
 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
 Ο Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής , ο επικεφαλής της 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος και οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.Α.Κωνσταντίνου, Ι.Περδίκης, Δ.Τσίκκης, 
Μ.Καραγιάννη ,Ε.Ατσίδη ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και των  άρθρων 79 και 93   του Ν.3463/2006 και με 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς ψήφισε θετικά. 
 

1. Την έγκριση της εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα , επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα. 

2. Την έγκριση της αρ. 111/28.8.2018 Απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής,  σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η      αρ. 
76/2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ρόδου, για την δημιουργία μίας  (1) διάβασης πεζών επί της οδού 
Αποδήμων Αμερικής (περίπου στο μέσον του μήκους της οδού) με 
ενδεικτικές συντεταγμένες του σημείου του άξονα κατά ΕΓΣΑ  87 
(Χ:877709 και Υ: 4041688). 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω κυκλοφοριακής ρύθμισης  θα πρέπει 
να εφαρμοστεί  οριζόντια σήμανση σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα 
του Υπουργείου Δημοσίων έργων: Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις 
Οδοστρωμάτων» και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 
περί ¨Διαβάσεις πεζών¨) καθώς και τοποθέτηση  κατακόρυφης 
σήμανση προ της διάβασης με πινακίδα   Κ-15 σε θέση με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 : (Χ:877704 και Υ: 4041671) 
 
Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση  ανέρχεται περίπου  στο  ποσό 
των 100,00 € και θα βαρύνει  τον  Κωδικό Κ.Α.30-72.36.0003 του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.  
 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  


