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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  27/09/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 17/27-09-2019    Αριθ. Απόφασης: 784/2019 
 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Σεπτεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                     
κ. Αντωνίου Β. Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/50705/23.09.2019 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία 
δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  των 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. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ – 
Επικεφαλής παράταξης « ΡΟΔΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
 2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

28. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

 5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-
Αντιδήμαρχος 

30. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

   34. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

35. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 37. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 



2 

 

11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 40. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 41. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης « ΡΟΔΟΣ 

ΑΞΙΩΝ» 
15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 42. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Γραμματέας Δ.Σ. 
16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 43. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 44. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

18.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 

45. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ επικεφαλής 
παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 46.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
    
21.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

 

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  (δικ/νος) 2.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

 
3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι:  

1. Η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου 
2. Ο Νομικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου κος Θεόδωρος Παπαγεωργίου 
3. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχαγγέλου κ. Ν.Διμέλης 
4. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Μαριτσών κ. Γ.Παπαδημήτρης 
5. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αφάντου  κ. Γ.Μπακίρης 
6. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Αρχίπολης κ.Α.Καραγιάννης 
7. Ο Πρόεδρος Κοινότητας Ασκληπιείου κ. Ν.Κουγκράς 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
εννέα  (49) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  έξι  (46), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 17.2: Έγκριση μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης «RUN GREECE 

ΡΟΔΟΣ 2019». 

 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Σ. Δράκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του 
Σώματος την  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  η 
οποία έχει ως εξής : 

Με την υπ’ αριθμό πρωτ.16/49866/18-09-2019 αίτηση που κατατέθηκε 
στην υπηρεσία μας, ενημερωθήκαμε ότι ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σε 
συνεργασία με τον κεντρικό ΣΕΓΑΣ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το 
Δήμο Ρόδου πρόκειται να συνδιοργανώσουν για τρίτη συνεχή χρονιά στην 
πόλη της Ρόδου, τον αγώνα δρόμου «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2019». Στα πλαίσιο 
της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν αγώνες 10 Km  & 5 Km, καθώς και 
αγώνας  1 Km για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. 
Η ημερομηνία διεξαγωγής έχει ορισθεί για την Κυριακή 13 Οκτωβρίου του 
2019, από τις 10:00 έως 13:00.  
Περιγραφή διαδρομής: Αφετηρία: μπροστά στο Βωμό της Πατρίδας. Οι 
αγωνιζόμενοι κινούνται επί της οδού 7ηςΜαρτίου μέχρι τη πλατεία Νεωρίου 
όπου  εισέρχονται στη Μαρίνα μέχρι το φάρο του Αγίου Νικολάου. Εκεί γίνεται 
αναστροφή στο άνω οδόστρωμα, (ακτή  Μπουμπουλίνας) και συνεχίζουν προς 
την Πύλη Ελευθερίας. Διέρχονται αριστερά στην Πύλη Ταρσανά και μετά επί της 
οδού Ακτή Σαχτούρη κατευθύνονται προς το τουριστικό λιμάνι. Μετά επί της 
οδού Ακτή Προμηθέως (παράλληλα με τα τείχη) κατευθύνονται προς τον κόμβο 
των φωτεινών σηματοδοτών (συμβολή οδών Καναδά – Αυστραλίας – Βύρωνος) 
όπου συνεχίζουν δεξιά επί της οδού Βύρωνος, μέχρι τη συμβολή της με τη οδό 
Δημοκρατίας. Στη συνέχεια διασχίζουν όλο το μήκος της οδού  Δημοκρατίας και 
εν συνεχεία επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου καταλήγουν στην οδό 7ης 
Μαρτίου, με κατεύθυνση το Βωμό της Πατρίδας όπου είναι και ο τερματισμός 
της διαδρομής. 

 
Για το λόγο αυτό συνημμένα με την αίτηση κατατέθηκε στην Υπηρεσία 

μας πρόταση «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» (απαγορεύσεις εισόδους – εξόδους, 
απαγόρευση στάσης στάθμευσης οχημάτων σε οδούς, καθώς και υποχρεωτικές 
πορείες οχημάτων) για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.   
 Επίσης στο σχετικό αίτημα αναφέρεται ότι η πλατεία Ελευθερίας (έμπροσθεν του 
Δημαρχείου) θα χρησιμοποιηθεί ως βασικός χώρος της εκδήλωσης (αφετηρία, 
τερματισμός όλων των δρομικών αγωνισμάτων, διαμόρφωση χώρου απονομών 
στους νικητές, τοποθέτηση χημικών WC, ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, χώρος 
συγκέντρωσης μέσων αποκλεισμού πρόσβασης στη διαδρομή κλπ), για το λόγο 
αυτό αιτούνται  την απαγόρευση χρήσης του  χώρου στάθμευσης οχημάτων και εν 
γένει τροχοφόρων  από το πρωί της Παρασκευής 11/10/2019.  
  

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αριθμό πρωτ. 
Δ4β/56930/6992/19-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και 
μεταφορών και δικτύων, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και κανόνων κυκλοφορίας 
και το άρθρο 52 του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει μέχρι σήμερα συνέταξε τη μελέτη του θέματος που αφορά τις 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα «RUN 
GREECE ΡΟΔΟΣ 2019». 
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Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της  μελέτης με τίτλο: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2019» που θα 
πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 13-10-2019 που αφορά τον  : 

• Αποκλεισμό πρόσβασης οχημάτων επί της  οδού 7ης Μαρτίου (σχέδιο Α) 
• Απαγόρευση εισόδου στην Πλατεία Σύμης, από την οδό Απελλού (Σχέδιο 
Α_Σ8). 

• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό Ακτή Σαχτούρη 
(Σχέδιο Β)  

• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό Ακτή Προμηθέως 
(Σχέδιο Β)  

• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου  οχημάτων στην οδό Βύρωνος (Σχέδιο Γ)   
• Αποκλεισμός πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό  Δημοκρατίας σε όλο 
το μήκος της (Σχέδια Α, Β και  Γ)   

• Τμηματικό αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου στην οδό  Εθνάρχου Μακαρίου 
(Σχέδιο Α)   

 
2. Την προσωρινή τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης με ευθύνη των 

διοργανωτών με βάση τα σχέδια (Α, Β και Γ) που συνοδεύουν τη μελέτη του 
θέματος.  

Σημειώνεται η υποχρέωση των διοργανωτών του αγώνα «RUN GREECE 
ΡΟΔΟΣ 2019»” στις 13-10-2019 να πάρουν τα επιβαλλόμενα για κάθε 
περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και 
οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων και ότι είναι 
οι μόνοι υπεύθυνοι γι' αυτά. 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 για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ρητά 
καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι διοργανωτές «παραμένουν οι 
μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια συμμετεχόντων  και των 
παρευρισκομένων, των εθελοντών ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα 
πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα 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. 
 
Μετά την έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι διοργανωτές 
οφείλουν να ενημερώσουν την Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
ΕΚΑΒ, Λιμεναρχείο, Λιμενικό Ταμείο, ΡΟΔΑ, ΚΤΕΛ,  Σύλλογο Τουριστικών 
Λεωφορείων, Σύλλογο ΤΑΞΙ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο από την 
Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.  
Μετά το πέρας της διεξαγωγής αγώνα, οι διοργανωτές οφείλουν να δώσουν 
σε κυκλοφορία τους ανωτέρω δρόμους και να απομακρύνουν τα προσωρινά 
σήματα κυκλοφορίας (κατακόρυφη σήμανση), υδατομπαριέρες και 
προστατευτικά κιγκλιδώματα 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Μ. Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Κων/νου, Μ. Σείτης, Γ. Σαρικάς, Α. Πάλλας Π.  
Μ.Καφετζής, Δ.Καρατζιάς, Ι.Αφεντούλης,  Π.Προυσάλογλου, Μ.Χριστοδούλου και 
ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Δ. Ιωσήφ  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
του θέματος. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση  της 

Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 93   

του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων  μελών του 

Σώματος, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τη  μελέτη με τίτλο: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2019» που 
θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο στις 13-10-2019 που αφορά στον  : 

• Αποκλεισμό πρόσβασης οχημάτων επί της  οδού 7ης Μαρτίου (σχέδιο Α) 
• Απαγόρευση εισόδου στην Πλατεία Σύμης, από την οδό Απελλού (Σχέδιο 
Α_Σ8). 
• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό Ακτή Σαχτούρη 
(Σχέδιο Β)  
• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό Ακτή 
Προμηθέως (Σχέδιο Β)  
• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου  οχημάτων στην οδό Βύρωνος 
(Σχέδιο Γ)   
• Αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου οχημάτων στην οδό  Δημοκρατίας σε 
όλο το μήκος της (Σχέδια Α, Β και  Γ)   
• Τμηματικό αποκλεισμό πρόσβασης της εισόδου στην οδό  Εθνάρχου 
Μακαρίου (Σχέδιο Α)   

 
2. Εγκρίνει την προσωρινή τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης με 

ευθύνη των διοργανωτών με βάση τα σχέδια (Α, Β και Γ) που 
συνοδεύουν τη μελέτη του θέματος και που αποτελούν αναπόσπαστο 
κομμάτι της παρούσας απόφασης. 

Σημειώνεται η υποχρέωση των διοργανωτών του αγώνα «RUN 
GREECE ΡΟΔΟΣ 2019»” στις 13-09-2019 να πάρουν τα 
επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη 
οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής των αγώνων και ότι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι γι' αυτά. 
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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 για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Ρητά 
καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, οι διοργανωτές 
«παραμένουν οι μόνοι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια 
συμμετεχόντων  και των παρευρισκομένων, των εθελοντών ή των με 
άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα πλαίσια διεξαγωγής του αγώνα 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. 
 
Μετά την έγκριση της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι 
διοργανωτές οφείλουν να ενημερώσουν την Ελληνική Αστυνομία, 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Λιμεναρχείο, Λιμενικό Ταμείο, ΡΟΔΑ, 
ΚΤΕΛ,  Σύλλογο Τουριστικών Λεωφορείων, Σύλλογο ΤΑΞΙ και όπου 
αλλού κρίνεται απαραίτητο από την Αστυνομική Διεύθυνση 
Δωδεκανήσου.  
Μετά το πέρας της διεξαγωγής αγώνα, οι διοργανωτές οφείλουν να 
δώσουν σε κυκλοφορία τους ανωτέρω δρόμους και να απομακρύνουν 

τα προσωρινά σήματα κυκλοφορίας (κατακόρυφη σήμανση), 

υδατομπαριέρες και προστατευτικά κιγκλιδώματα 
 

       

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

    ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 


