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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  3/7/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 12/3-7-2019    Αριθ. Απόφασης: 620/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 3η Ιουλίου  2019  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.30΄ 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση (3η πρόσκληση) το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου 
Φώτη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/34263/1.7.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  65 παρ.5 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν.4257/2014, 67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και  95  του Ν.3463/2006. 
Αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/32736/24-6-
2019, προκειμένου να συνεδριάσει την 28η Ιουνίου 2019 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13.00 όπου δε συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία 
(24 μέλη). Στη συνέχεια συνεκλήθη (2η Συνεδρίαση) την 3η Ιουλίου 2019 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 όπου και πάλι δε συγκεντρώθηκε η 
απαιτούμενη απαρτία.  
Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.2 & 3 του 
Ν.3563/2006 καθώς και του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
του Δ.Σ. παρ.2 και 3, το Συμβούλιο συνεδρίασε εφόσον 
συγκέντρωσε το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των 
μελών του.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

 23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

 

2.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

 

4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ   

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 24.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
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7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 25.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ  

11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

16.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 
  

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   

  

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 12.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

13. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

14.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

15. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
  

5. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
 
 

16. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

6. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

17.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 
Δημοτικός Σύμβουλος 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
 

18. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

8.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
Γραμματέας  

19. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

9.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 20.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 
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10.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

11.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 22.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

 

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 πέντε  (25), άρχισε η 
Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
 
 
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 3.1: Έγκριση μελέτης «εργοταξιακής σήμανσης» του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ.16/27505/2019. 

 

Ο Δήμαρχος κ. Φ. Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την υπ΄αρ.πρωτ.16/27505/29-05-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

 

Αιτιολόγηση περί χαρακτηρισμού του θέματος περί επείγουσας 

ανάγκης  

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Το άρθρο 65 του Ν.3852/2018 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 

του Ν. 4257/2014 

2) Την με αρ.πρωτ.16/23990/10-05-2019 αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας 

«ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» 

3) Την με αρ. πρωτ. 16/8285/14-02-2019 Σύμβαση του έργου του θέματος 

4) Το ΦΕΚ 946Β/9-7-2003 περί Τεχνικών Προδιαγραφών Σήμανσης 

Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός 

και εκτός κατοικημένων περιοχών 
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5) Για την συνέχιση εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του έργου του 

θέματος, απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης για τις 

οδούς που αναφέρονται στην εν λόγω μελέτη 

προέβη στη παρούσα εισήγηση προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει για την έγκριση  

της μελέτης   εργοταξιακής σήμανσης» που απαιτείται για την εκτέλεση 

των εργασιών του έργου του θέματος. 

Στο έργο του θέματος, περιλαμβάνονται εργασίες ανακατασκευής   

παλαιών πεζοδρομίων και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, καθώς και η  

αντικατάσταση  ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων σε τμήμα των 

οδών : 

 

• Καναδά από Έρνεστ Μπέβιν έως Αυστραλίας (πεζοδρόμια εκατέρωθεν 

της οδού), 

• Κόδριγκτων, από Αθηναγόρα έως Μαυρογένους (δυτικό πεζοδρόμιο) 

• Κόδριγκτων, από Δαμασκηνού έως Αρ. Θεοχάρη (ανατολικό 

πεζοδρόμιο)  

• Ι. Δενδρινού από Γρηγορίου Ε΄ έως Μητροπόλεως (δυτικό 

πεζοδρόμιο) και  

• Γρηγορίου Ε΄ από Δενδρινού έως Επτά Βαγιές (Ρόδου – Λίνδου). 

 

Για τις εργασίες, στο πεζοδρόμιο σε κάθε οδό, θα χρειασθεί να  

παραχωρηθεί τμήμα της οδού κυκλοφορίας πλάτους 2,00-2,50m, με 

ταυτόχρονη απαγόρευση της στάθμευσης στην λωρίδα κυκλοφορίας που 

παραμένει ανοικτή.   

Για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζεται η εργοταξιακή σήμανση 

«στένωση λωρίδας» που προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 646/09-07-2003 

(επισυναπτόμενο σχέδιο 3.1.1. – τροποποιημένο διότι όλοι οι δρόμοι είναι 

μονόδρομοι), και στις τέσσερις ανωτέρω οδούς.  

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως έχει αφού οι ανωτέρω 

οδοί είναι μονής κυκλοφορίας (μονόδρομοι). Οι εργασίες θα διαρκέσουν 

περίπου 30 ημερολογιακές ημέρες ανά οδό.      

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 

2696/1999 (Κ.Ο.Κ) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει μέχρι σήμερα, την υπ΄ 

αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να 

προβεί στη λήψη  απόφασης περί μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας 

εφόσον 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 
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περίπτωση η Ανάδοχος Εταιρεία πρέπει να λάβει όλα τα  μέτρα 

ασφαλείας  για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε 

ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς είναι η μόνη 

υπεύθυνη γι' αυτά και έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές 

ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική της υπαιτιότητα (από 

πράξεις ή/και παραλείψεις της), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που 

απασχολούνται στο έργο της.  Θα πρέπει να έχει επίσης  το απαραίτητο 

ανθρώπινο δυναμικό στις θέσεις σήμανσης των κυκλοφοριακών αλλαγών. 

Ρητά καθορίζεται ότι,  ο Ανάδοχος του έργου «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 Ανάδοχος του έργου οφείλει να 

ενημερώσει τους Επιβλέποντες του έργου 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: 

Την λήψη σχετικής απόφασης ως κατεπείγουσας ανάγκης  καθώς και την 

έγκριση μελέτης της εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση τμήματος 

του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» που εκτελείται βάση υπογεγραμμένης σύμβασης  σε τμήματα των 

οδών:  

• Καναδά από Έρνεστ Μπέβιν έως Αυστραλίας (πεζοδρόμια εκατέρωθεν 

της οδού), 

• Κόδριγκτων από Αθηναγόρα έως Μαυρογένους (δυτικό πεζοδρόμιο)  

• Κόδριγκτων από Δαμασκηνού έως Αρ. Θεοχάρη (ανατολικό 

πεζοδρόμιο),  

• Ι. Δενδρινού από Γρηγορίου Ε΄ έως Μητροπόλεως (δυτικό 

πεζοδρόμιο) και  

• Γρηγορίου Ε΄ από Δενδρινού έως Επτά Βαγιές (Ρόδου – Λίνδου). 

Με εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης «στένωση λωρίδας» που 
προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 646/09-07-2003, (επισυναπτόμενο σχέδιο 3.1.1. 
–τροποποιημένο)
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας, ο Αντιπρόεδρος κ.Στ.Στάγκας και οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ.Καραγιάννη, και Γ.Κακούλης ήταν απόντες από 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, 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, την αιτιολόγηση για τον χαρακτηρισμό του θέματος ως 
«επείγουσας ανάγκης» και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών 
του Σώματος, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Την έγκριση μελέτης της εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση 

τμήματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» που εκτελείται βάση 

υπογεγραμμένης σύμβασης  σε τμήματα των οδών:  

• Καναδά από Έρνεστ Μπέβιν έως Αυστραλίας (πεζοδρόμια εκατέρωθεν 

της οδού), 

• Κόδριγκτων από Αθηναγόρα έως Μαυρογένους (δυτικό πεζοδρόμιο)  

• Κόδριγκτων από Δαμασκηνού έως Αρ. Θεοχάρη (ανατολικό 

πεζοδρόμιο),  

• Ι. Δενδρινού από Γρηγορίου Ε΄ έως Μητροπόλεως (δυτικό 

πεζοδρόμιο) και  

• Γρηγορίου Ε΄ από Δενδρινού έως Επτά Βαγιές (Ρόδου – Λίνδου). 

Με εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης «στένωση λωρίδας» που 
προβλέπεται στο ΦΕΚ Β’ 646/09-07-2003, (επισυναπτόμενο σχέδιο 3.1.1. 
–τροποποιημένο)
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