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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  21/5/ 2019   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 9/21-5-2019    Αριθ. Απόφασης: 581/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα   την 21η Μαΐου  2019  ημέρα Τρίτη  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. 2/25083/16.5.2019 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 65 παρ. 5, 
67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/ 19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του 
Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 22.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 23.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

7.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

8. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

9. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 24.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

   

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

12. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

13. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
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15. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

18. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  

19.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

20.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 13.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

15.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

16. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (δικ/νος) 
 

17. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 
 

18.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 
 

19. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος) 

20. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

21.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

10.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 23. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

12. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά 
(47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι είκοσι τέσσερις  (24), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
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Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων εντός και εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός γνωστοποίησε στο 
Σώμα ότι σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 (Α΄87) όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του 
άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Α΄93), «Ένα μήνα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων 
Δημοτικών αρχών το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για 
θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά 
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που 
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως όλα τα θέματα της 
Συνεδρίασης εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 
 

Θ Ε Μ Α 4 : Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης B Φάσης για 
την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ 
ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της 
ΔΕΔΔΗΕ, αρ. πρωτ. 16/24388/2019 

 
Ο Δήμαρχος  κ. Φ. Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα , έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ. 16/24388/13-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων, η οποία έχει ως εξής : 

1. Με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/7817/12-02-2019 έγγραφο η ΔΕΔΔΗΕ αιτήθηκε την 

έγκριση μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης της Β και Γ φάσης της αναδόχου 

εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»  για την εκτέλεση του έργου του θέματος 

2. Με  βάση την Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει τη αίτηση της ΔΕΔΔΗΕ του κου 

Καλοπήτα Ανδρέα, Πολιτικού Μηχανικού, το έργο θα εκτελεστεί μεταξύ του Υ/Σ 

ΡΟΔΙΝΙΟΥ και Κ.Δ ΡΟΔΟΥ. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το έργου «…..Έχει 

αφετηρία την οδό Νικολάου Μαυρή, εν συνεχεία ακολουθεί τη διαδρομή των 

οδών Λαζάρου Τηλιακού, Χρ. Τσιγάντε  κάθετα την  Κλαύδιου Πέπερ και μέσω 

της λαϊκής στην  Περγάμου στη συνέχεια  επί των οδών Σινώπης, Ύβης, 

Κωνσταντίνου Υδραίου,  Αποστόλου Ιωάννου, Αισχύνης  και τέλος στο Υ/Σ 

ΡΟΔΙΝΙΟΥ. Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι: κατασκευή  

τάφρου πλάτους 1,2μ και βάθους 1,5μ με σκοπό την εγκατάσταση υπόγειων 

καλωδίων 150 kv μόνωσης xlpe και καλωδίου πίλο στις διασυνδετικές 

καλωδιακές γραμμές με τις ακόλουθες εργασίες εκσκαφή τάφρου, εγκατάσταση 

καλωδίου, τοποθέτηση  άμμου, τοποθέτηση σήμανσης υπόγειων έργων, 

κατασκευή δυο στρώσεων 3Α και τέλος κατασκευή δυο στρώσεων 

ασφαλτοτάπητα. Σε όλες τις  εργασίες που θα λάβουν χωρα για την υλοποίηση 

του πιο πάνω έργου    θα εκτελεστούν χωρίς να χρειαστεί   να γίνει πλήρης  

κατάληψη υφισταμένου οδοστρώματος…..»  

Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει σε τρεις φάσεις ως παρακάτω: 
Α φάση από Κ.Δ ΡΟΔΟΥ έως συμβολή Τσιγάντε με Κλαύδιου Πέπερ.  
Β φάση από συμβολή Τσιγάντε με Κλαύδιου Πέπερ εως Ατταβυρου.  
Γ φάση από Ατταβύρου έως  Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ 
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3. Με την υπ’ αριθμό απόφαση 162/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

η εργοταξιακή σήμανση της Α φάσης.  

4. Με την υπ΄αριθμό πρωτ. 16/7817/2019 η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ αιτήθηκε 

τη Β και Γ φάση της εργοταξιακής σήμανσης 

5. Με την υπ αριθμό απόφαση 326/2019  του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

η εργοταξιακή σήμανση της Γ φάσης. 

 

 Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

   Ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν περαιωθεί οι εργασίες της Α  και της Γ φάσης 

αλλά μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε στο γραφείο του Διευθυντή των 

Τεχνικών Υπηρεσιών, οι υπεύθυνοι της ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσαν ότι οι 

εργασίες θα περαιωθούν εντός δεκαπενθημέρου. 

   Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένου ότι θα πρέπει άμεσα να περαιωθούν οι 

εργασίες που προβλέπονται στο εν θέματι έργο, η Υπηρεσία μας προέβη στον 

έλεγχο και στη θεώρηση του υποβαλλόμενου σχεδίου της εργοταξιακής 

σήμανσης της Β φάσης.  

 Με βάση τις διατάξεις του   άρθρου  52 του Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και την  υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 

ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 

Δικτύων, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση περί λήψης 

μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας εάν οι εργασίες υπερβαίνουν τις (48) ώρες. 

 Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται μόνο η εργοταξιακή 

σήμανση για την εκτέλεση του έργου και σε κάθε περίπτωση ο Κύριος του 

Έργου πρέπει να λάβει όλα τα  μέτρα ασφαλείας  για την πρόληψη 

οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιαδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των εργασιών καθώς είναι ο μόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει 

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

είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα 

εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του. Θα πρέπει να έχει 

επίσης  το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό στις θέσεις σήμανσης των 

κυκλοφοριακών αλλαγών. Ρητά καθορίζεται ότι,  ο Κύριος του έργου του 

θέματος  «παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια 

των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στο έργο και είναι δική 

του 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.  

 Πριν την έναρξη των εργασιών ο Κύριος του έργου  πρέπει να ενημερώσει την 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών καθώς και την Ελληνική Αστυνομία, 

Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν επιπλέον σημάνσεις και να γίνει η σχετική 

ενημέρωση στα ΜΜΕ καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, μέσα 

μαζικής μεταφοράς (ΡΟΔΑ, ΚΤΕΛ, σύνδεσμο ΤΑΞΙ κλπ). 

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 
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Την έγκριση μελέτης της εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση της Β 

φάσης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ 

ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ που εκτελείται βάση 

υπογεγραμμένης σύμβασης  ως παρακάτω: 

Β ΦΑΣΗ : από την οδό Κλαυδίου Πέπερ έως την οδό Ατταβύρου 
 

I. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Κλαυδίου Πέπερ   
Εφαρμογή  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 του ΦΕΚ 
(946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή 
περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 μέτρα, μετά την 
ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  το σκάμμα με λαμαρίνες 
πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και 
το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω εργασίες έχουν διάρκεια 
περίπου 4 ώρες. 

II.Τμήμα  ανώνυμης οδού έμπροσθεν  Κοιμητηρίου Ταξιάρχη έως την συμβολή 
αυτής με την Επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλλιθέας. 
Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ (946Β/03) 
περί στένωσης λωρίδας. 

III. Κατά μήκος και κατά πλάτος τομή επί της Επαρχιακής οδού Ρόδου Καλλιθέας. Η 
εν λόγω εργοταξιακή σήμανση θα πρέπει να εγκριθεί από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 
1.Τμήμα επαρχιακής οδού από τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό (έμπροσθεν 

Κοιμητηρίου) έως την υφιστάμενη γέφυρα (συνημμένο σχέδιο) . Προτεινόμενη 
εργοταξιακή σήμανση εφαρμογή του σχεδίου 3.1.1. του ΦΕΚ (946Β/03) περί 
στένωσης λωρίδας. 

2.ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της Επαρχιακής οδού. 
Προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση,  τροποποιημένο  το πρότυπο σχεδίου 
3.2.1 του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα 
κατά την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 
μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  το 
σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον 
ίδιο τρόπο γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω 
εργασίες έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες.  

IV. Τμήμα  της οδού Κίνδου (από τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Ρόδου 
Καλλιθέας έως την οδό Περγάμου). 

Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ (946Β/03) 
περί στένωσης λωρίδας. 

V. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Κίνδου   
Εφαρμογή  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 του ΦΕΚ 

(946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά την 
εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 μέτρα, μετά 
την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  το σκάμμα με 
λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον ίδιο τρόπο 
γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω εργασίες 
έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 
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VI. Οδός Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Κίνδου έως τη συμβολή της με 
την οδό Σινόπης  και οδός Σινόπης από την οδό Περγάμου έως την συμβολή 
της με την οδό Λαοδικείας. 

Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ (946Β/03) 
περί στένωσης λωρίδας. 

VII. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της Σινώπης στη συμβολή της με 
την οδό Λαοδικείας.  

Εφαρμογή:  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 του 
ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά την 
εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 μέτρα, μετά 
την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα) καλύπτεται  το σκάμμα με 
λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον ίδιο τρόπο 
γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω εργασίες 
έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 

VIII. Οδός Σινώπης από τη συμβολή της με την οδό Λαοδικείας έως τη συμβολή της 
με την οδό Αττάλεια.  

Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ (946Β/03) 
περί στένωσης λωρίδας. 

IX. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Αττάλειας.   
Εφαρμογή:  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 του 

ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά την 
εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 μέτρα, μετά 
την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα) καλύπτεται  το σκάμμα με 
λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον ίδιο τρόπο 
γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω εργασίες 
έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 

X. Οδός Ήβης από τη συμβολή της με την οδό Αττάλεια έως τη συμβολή της με 
την οδό Ατταβύρου. Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 
του ΦΕΚ (946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

 
Στα πλαίσια εργασιών της εργοταξιακής σήμανσης η εργοληπτική εταιρεία που 
εκτελεί το έργο βάση της σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να 
επανατοποθετήσει άμεσα τα μεταλλικά κιγκλιδώματα επί του πεζοδρομίου στη 
συμβολή των οδών Λίνδου και Ήβης καθώς και οποιαδήποτε Ρυθμιστική Πινακίδα 
ή Πινακίδα ΑμεΑ που πρέπει να καθαιρεθεί για τις ανάγκες εκσκαφής. Η 
επανατοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων και των Πινακίδων ΑμεΑ θα γίνει σε 
συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, Τμήμα 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών.   
 
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου της Β Φάσης είναι τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες και θα τηρηθεί η εργοταξιακή σήμανση που 
απεικονίζεται στο θεωρημένο Σχέδιο Κ2 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. 
 

    Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης θα πρέπει 
να ενημερωθεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών καθώς και το Τμήμα 
Τροχαίας Ρόδου για τη έγκριση αυτών.  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, την τοποθέτηση του Προέδρου 
κ.Ε.Μανδρακού για την αιτιολογία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2019 και του 
άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.4257/2014  και με απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων  μελών του Σώματος, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Εγκρίνει τη μελέτη της εργοταξιακής  σήμανσης για την εκτέλεση της Β 

φάσης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ 

ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ που εκτελείται 

βάση υπογεγραμμένης σύμβασης  ως παρακάτω: 

Β ΦΑΣΗ : από την οδό Κλαυδίου Πέπερ έως την οδό Ατταβύρου 
 
I. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Κλαυδίου 
Πέπερ. 
Εφαρμογή  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 
του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά 
την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 
μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  
το σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. 
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες 
οι ανωτέρω εργασίες έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 

II. Τμήμα  ανώνυμης οδού έμπροσθεν  Κοιμητηρίου Ταξιάρχη έως την 
συμβολή αυτής με την Επαρχιακή οδό Ρόδου – Καλλιθέας. 
Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ 
(946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

III. Κατά μήκος και κατά πλάτος τομή επί της Επαρχιακής οδού Ρόδου 
Καλλιθέας. Η εν λόγω εργοταξιακή σήμανση θα πρέπει να εγκριθεί από την 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
 
1.Τμήμα επαρχιακής οδού από τη συμβολή της με την ανώνυμη οδό 

(έμπροσθεν Κοιμητηρίου) έως την υφιστάμενη γέφυρα (συνημμένο 
σχέδιο) . Προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση εφαρμογή του σχεδίου 
3.1.1. του ΦΕΚ (946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

2.ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της Επαρχιακής οδού. 
Προτεινόμενη εργοταξιακή σήμανση,  τροποποιημένο  το πρότυπο 
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σχεδίου 3.2.1 του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. 
Συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην 
κάθετη οδό κατά 4,00 μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής 
(περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  το σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 
εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και το 
υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες οι ανωτέρω εργασίες έχουν 
διάρκεια περίπου 4 ώρες.  

IV. Τμήμα  της οδού Κίνδου (από τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό 
Ρόδου Καλλιθέας έως την οδό Περγάμου). 
Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ 
(946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

V. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Κίνδου   
Εφαρμογή  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 
του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά 
την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 
μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα ) καλύπτεται  
το σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. 
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες 
οι ανωτέρω εργασίες έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 

VI. Οδός Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Κίνδου έως τη 
συμβολή της με την οδό Σινόπης  και οδός Σινόπης από την οδό Περγάμου 
έως την συμβολή της με την οδό Λαοδικείας. 
Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ 
(946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

VII. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της Σινώπης στη 
συμβολή της με την οδό Λαοδικείας.  
Εφαρμογή:  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 
του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά 
την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 
μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα) καλύπτεται  
το σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. 
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες 
οι ανωτέρω εργασίες έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 

VIII. Οδός Σινώπης από τη συμβολή της με την οδό Λαοδικείας έως τη 
συμβολή της με την οδό Αττάλεια.  

Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ 
(946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

IX. ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΕΔΔΗΕ_ΤΥΠΟΣ  ΙΧ  επί της οδού Αττάλειας.   
Εφαρμογή:  εργοταξιακής σήμανσης με βάση τροποποιημένο Σχέδιο 3.2.1 
του ΦΕΚ (946Β/03)  περί μέρους αποκλεισμού λωρίδας. Συγκεκριμένα κατά 
την εκσκαφή περιορίζεται η  κυκλοφορία στην κάθετη οδό κατά 4,00 
μέτρα, μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής (περίπου 1 ώρα) καλύπτεται  
το σκάμμα με λαμαρίνες πάχους 2,5 εκατοστών και δίδεται σε κυκλοφορία. 
Με τον ίδιο τρόπο γίνεται  και το υπόλοιπο τμήμα της  κάθετης οδού. Όλες 
οι ανωτέρω εργασίες έχουν διάρκεια περίπου 4 ώρες. 
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X. Οδός Ήβης από τη συμβολή της με την οδό Αττάλεια έως τη συμβολή 
της με την οδό Ατταβύρου. Εφαρμογή: Εργοταξιακή σήμανση με βάση το 
Σχέδιο 3.1.1 του ΦΕΚ (946Β/03) περί στένωσης λωρίδας. 

 
Στα πλαίσια εργασιών της εργοταξιακής σήμανσης η εργοληπτική εταιρεία 
που εκτελεί το έργο βάση της σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να 
επανατοποθετήσει άμεσα τα μεταλλικά κιγκλιδώματα επί του πεζοδρομίου 
στη συμβολή των οδών Λίνδου και Ήβης καθώς και οποιαδήποτε 
Ρυθμιστική Πινακίδα ή Πινακίδα ΑμεΑ που πρέπει να καθαιρεθεί για τις 
ανάγκες εκσκαφής. Η επανατοποθέτηση των ρυθμιστικών πινακίδων και 
των Πινακίδων ΑμεΑ θα γίνει σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών.   
 
Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου της Β Φάσης είναι τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες και θα τηρηθεί η εργοταξιακή σήμανση που 
απεικονίζεται στο θεωρημένο Σχέδιο Κ2 που συνοδεύει την παρούσα 
εισήγηση. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριμένης εργοταξιακής σήμανσης θα 
πρέπει να ενημερωθεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών καθώς και 
το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τη έγκριση αυτών.  

 

 
     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         
 
 
 
                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  

 


