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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  29/11/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 21/29-11-2019    Αριθ. Απόφασης: 932/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 29η Νοεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή       
και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/64003/25.11.2019 
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  25.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

   
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  
4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  32.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 38.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ. 42.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
43.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 44.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   
   
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 4.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 

2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 
5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(δικ/νος) 

3. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(δικ/νος) 
 

 
 
Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση είναι: 
1. Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου κα Κυριακή Νικολαϊδου. 
2. Πρόεδρος Συμβουλίου Γενναδίου κ. Ακκούρης  Σταύρος. 
 
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τέσσερις  (44), ο 
Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην 
οποία κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Καμπουράκης. Λόγω 
απουσίας του κ.Δημάρχου, τον αναπληροί   ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος 
Τριάντος, νόμιμα αναπληρωτής Δημάρχου. 
 
 
Θ Ε Μ Α  40ο :  Σύμφωνη γνώμη περί της Μελέτης Εργοταξιακής 
σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της 
γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου στη θέση του ποταμού 
Μάκαρη, αρ. πρωτ. 16/65766/2019. 
 

 

Ο  Αντιδήμαρχος  κ. Στέφανος Δράκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 16/65766/29-11-2019  εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:  
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Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας 
της γέφυρας Μάκαρη επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου προέβη στον 
αποκλεισμό της κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής οδού και στη διοχέτευση του 
κυκλοφοριακού φόρτου εντός των οικισμών Μαλώνας και Μάσσαρη. Με τη 
θεομηνία της 25ης Νοεμβρίου η εν λόγω γέφυρα κατέρρευσε. 

Κατ εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ. όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα) περί «Μέτρων ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας»  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λαμβάνονται με αποφάσεις του 
Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με 
βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων τεχνικών 
υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από το Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Σύμφωνα με την αριθμό πρωτ. ΔΥΟ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για τη λήψη μέτρων ρύθμισης 
της κυκλοφορίας, σε περίπτωση που απαιτείται παράκαμψη της κυκλοφορίας σε 
οδούς αρμοδιότητας άλλου φορέα (Κρατικών Υπηρεσιών ή άλλων ΟΤΑ), απαιτείται 
η συναίνεση και αυτού. 

Με βάση τα ανωτέρω  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου συνέταξε Μελέτη «Εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου στη θέση 
του ποταμού Μάκαρη» η οποία μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω σχετικό.  

Η μελέτη συγκεκριμένα προβλέπει τον προσωρινό αποκλεισμό της κίνησης των 
οχημάτων στην περιοχή της γέφυρας Μάκαρη επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – 
Λίνδου. Για τον αποκλεισμό πρόσβασης της γέφυρας Μάκαρη εφαρμόζεται το 
τυπικό σχέδιο 3.1.4 της ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ.  
Συγκεκριμένα για τη διαδρομή: 

• από Ρόδο προς Λίνδο προβλέπεται η δημιουργία προσωρινής παράκαμψης 
6,8 χλμ περίπου με έναρξη τον κυκλικό κόμβο της Εθνικής οδού Ρόδου – 
Λίνδου στη θέση Χαράκι και εν συνεχεία μέσω του υφιστάμενου οδικού 
δικτύου των οικισμών Μαλώνα και Μάσσαρη  (Επαρχιακή Οδό Μαλώνα – 
Χαρακι , της παλαιάς Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου). 

• από Λίνδο προς Ρόδο, προβλέπεται η δημιουργία προσωρινής παράκαμψης 
6,2 χλμ περίπου με έναρξη τον κυκλικό κόμβο της Εθνικής οδού Ρόδου – 
Λίνδου στη θέση Μάσαρη και εν συνεχεία μέσω των οικισμών Μάσαρη και 
Μαλώνας δια της χρήσεως του υφιστάμενου οδικού δικτύου.  

Για την καθοδήγηση της κίνησης των τροχοφόρων  η μελέτη προβλέπει την 
εφαρμογή κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης,  τη χρήση φορητών φωτεινών 
σηματοδοτών  (ΣΕΤ) τριών πεδίων στις θέσεις των γεφυρών για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας εναλλάξ, οριζόντια σήμανση με κίτρινο ακρυλικό χρώμα 
διαγράμμισης οδών και ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας). 

Με βάση τα παραπάνω η υπηρεσία μας συναινεί με τη μελέτη της 
προσωρινής  εργοταξιακής σήμανσης που μας υποβλήθηκε με το σχετικό έγγραφο 
της Π.Ν.Α. και προτείνεται, για προληπτικούς λόγους, να μειωθεί το επιτρεπόμενο 
όριο φορτίου στις γέφυρες από 30 τόνους σε 20 τόνους και εν συνέχεια για 
προληπτικούς λόγους επίσης να επιβεβαιωθεί η φέρουσα ικανότητα του 
προβλεπόμενου επιτρεπτού  φορτίου των γεφυρών από εξειδικευμένους 
επιστήμονες.  

Επίσης η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών διατηρεί το δικαίωμα να 
τοποθετήσει τυχόν επιπλέον ρυθμιστικές πινακίδες, σε συνεργασία με το τμήμα 
Τροχαίας, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.  



4 

 

Σε περίπτωση έντονων καιρικών/φυσικών φαινομένων, η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού της παρακαμπτήριας αυτής 
οδού. 

  
Μετά τα ανωτέρω ζητείται  από το Δημοτικό Συμβούλιο   
 
H συναίνεση στην εφαρμογή της προσωρινή μελέτης «Εργοταξιακής σήμανσης και 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου–
Λίνδου στη θέση του ποταμού Μάκαρη», για προληπτικούς λόγους να μειωθεί το 
επιτρεπόμενο όριο φορτίου στις γέφυρες από 30 τόνους σε 20 τόνους και εν 
συνέχεια για προληπτικούς λόγους επίσης να επιβεβαιωθεί η φέρουσα ικανότητα 
του προβλεπόμενου επιτρεπτού  φορτίου των γεφυρών από εξειδικευμένους 
επιστήμονες.     
 

Η μελέτη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για « Εργοταξιακή Σήμανσης και 
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παράκαμψης της γέφυρας της Εθνικής οδού Ρόδου – 
Λίνδου στη θέση του ποταμού Μάκαρη έχει ως εξής: 
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