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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  28/02/2020  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/28-02-2020    Αριθ. Απόφασης: 071 /2020 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή και 
ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 
Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9740/24.02.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 65, 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.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 26.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 27.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

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

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

33.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

 35.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 36.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 37.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
 38. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

14.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
Γραμματέας Δ.Σ. 

 40.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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15.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

16.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος  

41.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

17.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 42.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 19.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
20.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  
24.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 5.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ  
(δικ/νος) 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
(δικ/νος) 

7.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  

4. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  
 
Παρόντες στη Συνεδρίαση είναι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου κα Μάνθα Ζιώγου 
και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λίνδου κ.Χρυσοβαλάντης Λάμπης.  
Επίσης στη συνεδρίαση παρέστη ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Βασίλειος 
Υψηλάντης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  δύο (42), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 
Ο Επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Κωνσταντίνος Τσουρούτης,   
αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση, μετά το πέρας της Ενημέρωσης από τον 
Δήμαρχο κ.Αντώνη Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους 
Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους. 
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ.Αγαπητός Πάλλας, αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 1ου θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης, που συζητήθηκε αμέσως μετά την  
ενημέρωση. 

 

Θ Ε Μ Α 36ο: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) στο 
Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020(αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκληση), 
αρ.πρωτ. 2/9911/2020. 
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Η Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαϊδου εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/9911/2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη με αρι.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/ 
99217/2679/15-11-2019 πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος καλεί τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Δήμους κατόχους ή 
διαχειριστές δασικών εκτάσεων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις 
πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών (πυρκαγιές, 
παθογόνοι οργανισμοί και πλημμυρικά φαινόμενα). 

Συγκεκριμένα οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν είναι ανά 
κατηγορία απειλής οι εξής: 
Για πυρκαγιές: 
α. Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως: 

•  Δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί.  
•  Σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) και έργα για 

τη συντήρηση και βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον 
ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης. 

• Αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης 
ύλης. 

β. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως: 
• Μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας 

των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίας. 
• Καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του 

δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών. 
γ. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων 

παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, 
συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού. 

Για παθογόνους οργανισμούς: 
α. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων 

παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών. 
β. Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης 

παθογόνων οργανισμών, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δέντρων κ.α. 
Για χειμάρρους: 
Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων 
αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών και 
συνοδευτικά έργα. 

 

Ως ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 
28η/02/2020. 
 

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος Ρόδου σύναψε 
προγραμματική σύμβαση με τη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., για την εκπόνηση των μελετών που 
αφορούν στην πυροπροστασία και στη σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην Κοιλάδας 
Πεταλούδων, με σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Έτσι, μετά  την ολοκλήρωση 
των μελετών από τη ΔΕΡΜΑΕ, ο Δήμος Ρόδου στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 
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ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/ 99217/2679/15-11-2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας θα υποβάλλει για χρηματοδότηση: 

Α) Την πράξη με τίτλο: «Οδός διαφυγής – πυροπροστασίας στην περιοχή της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου»  

Η πράξη αφορά στα έργα οδοποιίας για την βελτίωση των χαρακτηριστικών 
της παρακαμπτήριας – παλιάς Ιταλικής οδού, Oδού Διαφυγής-Πυροπροστασίας, 
στην περιοχή της Κοιλάδας Πεταλούδων, συνολικού μήκους της είναι 2.731,25 μ., 
με σκοπό τη διάθεση της σε κυκλοφορία, με στόχο την εκτροπή της κυκλοφορίας 
των οχημάτων από το εσωτερικό της κοιλάδας των Πεταλούδων, τη χρήση της ως 
οδού διαφυγής σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τη βελτίωση των δεδομένων 
πυροπροστασίας του βιότοπου και του περιβάλλοντος δάσους. 

Η αφετηρία και το πέρας της παρακαμπτήριας οδού έχει πρόσωπο στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλαμώνα – Ψίνθου, πλησίον της Μονής Καλόπετρας, στο 
νότιο τμήμα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και καταλήγει στον Επάνω Καλαμώνα, 
δυτικά της κεντρικής εισόδου της Κοιλάδας. Η παρακαμπτήρια οδός, παρουσιάζει 
τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων 
οικισμού, με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο. Όλο το μήκος της οδού είναι 
χωματόδρομος μέσου πλάτους 8,00 μ. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση του 
οδοστρώματος πλάτους 8,00 μ. και η κατασκευή επενδυμένης τάφρου πλάτους 
1,10 μ. για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού σε θέσεις 
ορυγμάτων. 

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 1.367.285,04€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 
Β) Την πράξη με τίτλο: «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα 

δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας των 
Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου». 

Η πράξη αφορά στην υλοτομία όλων των προσβεβλημένων δέντρων τραχείας 
πεύκης (P. Brutia Ten.), από φλοιοφάγα έντομα, από την κοιλάδα των 
Πεταλούδων. Εντός της Κοιλάδας υπάρχει σημαντικός αριθμός προσβεβλημένων 
δέντρων, δηλαδή νεκρών δέντρων τραχείας πεύκης, όπως και δέντρων τα οποία 
εμφανίζουν σημάδια προσβολών (μεταχρωματισμός βελόνων), λόγω φλοιοφάγων 
εντόμων, των οποίων η υλοτομία τους είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία 
των υγειών δέντρων και κατ’ επέκταση όλης τη κοιλάδας των Πεταλούδων, όπως 
και της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον με την υλοτομία των προσβεβλημένων 
δέντρων μειώνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.      

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 69.459,95 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) της 
πράξης με τίτλο «Οδός διαφυγής – πυροπροστασίας στην περιοχή της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου», 
προϋπολογισμού 1.367.285,04€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο 
Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της 
βιωσιμότητας των δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας 
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της 
με αρ. πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκλησης της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας. 
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2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) της 

πράξης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα 
δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
69.459,95€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της με 
αρ. πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκλησης της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας. 
 

3. Την εξουσιοδότηση, του Δημάρχου Ρόδου για την υπογραφή των αιτήσεων 
στήριξης καθώς και όλων των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών 
για την υποβολή των προτάσεων. 

4. Την εγγραφή των πράξεων και της πηγής χρηματοδότησής τους στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου. 

5. Τη δέσμευση του Δήμου ότι θα μεριμνήσει για την ύπαρξη του απαιτούμενου 
προσωπικού (ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος) για την υλοποίηση της πράξης 
«Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα δέντρα τραχείας πεύκης 
(Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων του 
Δήμου Ρόδου».   

 

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματέας θέτει υπόψη του Σώματος τη μελέτη του έργου 

με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου»  και αναφέρει τα εξής: 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/ 
99217/2679/15-11-2019 πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος καλεί τις Δασικές Υπηρεσίες και τους Δήμους κατόχους ή 
διαχειριστές δασικών εκτάσεων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), 
προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, 
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις 
πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών (πυρκαγιές, 
παθογόνοι οργανισμοί και πλημμυρικά φαινόμενα). 

Σε συνέχεια της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος Ρόδου σύναψε προγραμματική 
σύμβαση με τη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., για την εκπόνηση των μελετών που αφορούν στην 
πυροπροστασία και στη σύνταξη πίνακα υλοτομίας στην Κοιλάδας Πεταλούδων, με 
σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

Η μελέτη «ΟΔΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» αφορά την  «ανάπλαση 
» της  παλιάς Ιταλικής οδού  που θα λειτουργήσει ως Έξοδος Διαφυγής - 
Πυροπροστασίας, στην περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε Πεταλούδων 
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του Δήμου Ρόδου. Αφορά  έργα οδοποιίας για την βελτίωση των χαρακτηριστικών 
της παρακαμπτήριας – παλιάς Ιταλικής οδού, Oδού Διαφυγής-Πυροπροστασίας, 
στην περιοχή της Κοιλάδας Πεταλούδων, συνολικού μήκους της είναι 2.731,25 
μ., με σκοπό τη διάθεση της σε κυκλοφορία, με στόχο την εκτροπή της 
κυκλοφορίας των οχημάτων από το εσωτερικό της κοιλάδας των Πεταλούδων, τη 
χρήση της ως οδού διαφυγής σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τη βελτίωση 
των δεδομένων πυροπροστασίας του βιότοπου και του περιβάλλοντος δάσους. 

Η αφετηρία και το πέρας της παρακαμπτήριας οδού έχει πρόσωπο στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο Καλαμώνα – Ψίνθου, πλησίον της Μονής Καλόπετρας, στο 
νότιο τμήμα της Κοιλάδας των Πεταλούδων και καταλήγει στον Επάνω Καλαμώνα, 
δυτικά της κεντρικής εισόδου της Κοιλάδας. Η παρακαμπτήρια οδός, παρουσιάζει 
τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων 
οικισμού, με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο. Όλο το μήκος της οδού είναι 
χωματόδρομος μέσου πλάτους 8,00 μ. Προτείνεται η ασφαλτόστρωση του 
οδοστρώματος πλάτους 8,00 μ. και η κατασκευή επενδυμένης τάφρου πλάτους 
1,10 μ. για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού σε θέσεις 
ορυγμάτων.  Προϋπολογισμού 1.368.285,04 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ    

 
Η μελέτη «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα δέντρα τραχείας 

πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων του 
Δήμου Ρόδου» αφορά στην υλοτομία όλων των προσβεβλημένων δέντρων 
τραχείας πεύκης (P. Brutia Ten.), από φλοιοφάγα έντομα, από την κοιλάδα των 
Πεταλούδων. Εντός της Κοιλάδας υπάρχει σημαντικός αριθμός προσβεβλημένων 
δέντρων, δηλαδή νεκρών δέντρων τραχείας πεύκης, όπως και δέντρων τα οποία 
εμφανίζουν σημάδια προσβολών (μεταχρωματισμός βελόνων), λόγω φλοιοφάγων 
εντόμων, των οποίων η υλοτομία τους είναι επιτακτική ανάγκη για την προστασία 
των υγειών δέντρων και κατ’ επέκταση όλης τη κοιλάδας των Πεταλούδων, όπως 
και της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον με την υλοτομία των προσβεβλημένων 
δέντρων μειώνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς. προϋπολογισμού 69.459,95 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Το παρόν  αποτελεί την τεχνική έκθεση της μελέτης οδοποιίας της 

παρακαμπτήριας οδού (παλιά Ιταλική οδός)χαρακτηρισμένης ως οδός Διαφυγής-

Πυροπροστασίας), στην περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε Πεταλούδων 

του Δήμου Ρόδου.  

Η αφετηρία και το πέρας της παρακαμπτήριας οδού έχει πρόσωπο στο επαρχιακό 

οδικό δίκτυο Καλαμώνα – Ψίνθου πλησίον της Μονής Καλόπετρας, στο νότιο τμήμα της 

Κοιλάδας των Πεταλούδων και καταλήγει στην τοποθεσία «Επάνω Καλαμώνας», δυτικά 

της Κεντρικής εισόδου της Κοιλάδας. 

 Το συνολικό μήκος της είναι 2.731,25 μ. και η διάθεση της σε κυκλοφορία θα 

αποσυμφορήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο στη  διαδρομή προς και από την Κοιλάδα των 

Πεταλούδων.  

Με την λειτουργία της, θα μπορέσει να μονοδρομηθεί το τμήμα του επαρχιακού 

δρόμου, από Καλαμώνα προς Ψίνθο, που διασχίζει την κεντρική είσοδο της Κοιλάδας 

των Πεταλούδων και το ρεύμα καθόδου, Ψίνθου  - Καλαμώνα, θα διοχετευτεί στον 

«Παρακαμπτήρια οδό». 
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Έτσι  διευκολύνεται η πρόσβαση, πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση 

πυρκαγιάς ή έκτακτων συμβάντων, προς την κοιλάδα  και η διαφυγή των 

σταθμευμένων οχημάτων από τους  χώρους στάθμευσης περιμετρικά της κοιλάδας.    

Η παρούσα μελέτη οδοποιίας συντάχθηκε επί των διαγραμμάτων της Τοπογραφικής 

αποτύπωσης ζώνης των αντίστοιχων τμημάτων. 

Η αποτύπωση σε κλίμακα 1: 500 έγινε στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 

’87 και συντάχθηκε με την χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος προγραμμάτων 

οδοποιίας STRASSE. 

                                        

Γενικές παραδοχές 
 
Υφιστάμενη κατάσταση 

Η παρακαμπτήρια οδός, παρουσιάζει τα συνήθη χαρακτηριστικά των οδών εκτός 

σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμού, με μικρό κυκλοφοριακό φόρτο. Όλο το μήκος 

της οδού είναι χωματόδρομος μέσου πλάτους 8,00 μ. 

 
Προτεινόμενη παρέμβαση 

 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αποσκοπεί στην βελτίωση των χαρακτηριστικών της 

οδού, ώστε να παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στα κινούμενα οχήματα. 

Προτείνεται η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος πλάτους 8,00 μ. και η κατασκευή 

επενδυμένης τάφρου πλάτους 1,10 μ. για την απορροή των ομβρίων από το 

κατάστρωμα της οδού, σε θέσεις ορυγμάτων. 

Σημαντικός παράγοντας που λήφθηκε υπόψη είναι η ελαχιστοποίηση των 

επεμβάσεων στο τοπίο καθώς επίσης και η εφικτότητα κατασκευής της προτεινόμενης 

λύσης. 

Ισχύουσες διατάξεις 
Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη τα εξής : 
• Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.). 
• Φύλλα χάρτη κλίμακας 1: 5000 της Γ.Υ.Σ. 

 
Τεχνικά στοιχεία 
Γεωμετρικά στοιχεία ( Οριζοντιογραφία –Μηκοτομή –Διατομή) 

Υιοθετήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού τύπου AΙΙΙ (Οδός μεταξύ 

επαρχιών / οικισμών) με ταχύτητα μελέτης V=40 km/h. 

Τυπικές Διατομές Υπεραστικού Οδικού Δικτύου – Πεδίο Εφαρμογής 

Κατηγο
ρία 
οδού 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

α4ν
σ 
α4ν
*σ 
(1) 

β4ν
* 

β(2+1
)ν* 
β2+1 
(2) 

β2 
γ2 

ε2 
η2 
η1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Α Ι 

• Αυτοκινητόδρομος 
• Οδός ταχείας 

κυκλοφορίας 
√  √    

Α ΙΙ 
• Οδός μεταξύ 

νομών / 
επαρχιών 

 √ √ √   

Α ΙΙΙ 
• Οδός μεταξύ 

επαρχιών / 
οικισμών 

 √  √   

Α IV 
• Οδός μεταξύ 

μικρών οικισμών 
• Συλλεκτήρια οδός 

    √  

A V 
• Δευτερεύουσα 

οδός 
• Αγροτική οδός 

    √  

A VI 
• Τριτεύουσα οδός 
• Δασική οδός 

     √ 



 

 

Σκαριφήματα τυπικών διατομών οδών

Εφαρμόστηκε διατομή τύπου β2 με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία 

λωρίδα ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και 

λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25

Σε όλες τις καμπύλες εφαρμόζεται κυκλικό τόξο με 

αυτές κρίθηκαν απαραίτητες.

Η κατά μήκος κλίση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το υφιστάμενο έδαφος, έχει 

ληφθεί όμως μέριμνα για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού.

 

 

τυπικών διατομών οδών 

 

Εφαρμόστηκε διατομή τύπου β2 με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία 

ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και 

λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ. 

Σε όλες τις καμπύλες εφαρμόζεται κυκλικό τόξο με καμπύλες συναρμογής όπου 

αυτές κρίθηκαν απαραίτητες. 

Η κατά μήκος κλίση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το υφιστάμενο έδαφος, έχει 

ληφθεί όμως μέριμνα για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού.

9 

Εφαρμόστηκε διατομή τύπου β2 με ενιαίο οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία 

ανά κατεύθυνση που περιλαμβάνει λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. και 

καμπύλες συναρμογής όπου 

Η κατά μήκος κλίση ακολουθεί σε γενικές γραμμές το υφιστάμενο έδαφος, έχει 

ληφθεί όμως μέριμνα για την απορροή των ομβρίων από το κατάστρωμα της οδού. 
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Η διατομή του δρόμου όπως ήδη αναφέρθηκε είναι τύπου β2, με ενιαίο 

οδόστρωμα κυκλοφορίας και μία λωρίδα κυκλοφορίας συνολικού πλάτους 3,75 μ. 

ανά κατεύθυνση. 

Η εγκάρσια κλίση (επίκλιση) στις ευθυγραμμίες είναι –2,0% από τον άξονα προς 

τις οριογραμμές (δικλινής διατομή). Η εγκάρσια κλίση στις καμπύλες φαίνεται 

ειδικότερα για κάθε διατομή στα σχέδια των διατομών.Η περιστροφή γίνεται γύρω 

από τον άξονα του δρόμου. Η μεγαλύτερη τιμή που χρησιμοποιείται είναι 7%. 

Οι κλίσεις πρανών των ορυγμάτων προβλέπονται με κλίση 2:1 (υ:β). 
Σε όλο το μήκος των ορυγμάτων προτείνονται επενδυμένοι τάφροι τριγωνικής 

διατομής, πλάτους 1,10 μ. από άοπλο σκυρόδεμα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

διάβρωσης του πυθμένα της τάφρου και διαβροχής του υπεδάφους κάτω από το 

οδόστρωμα. 

Τα διαγράμματα των διατομών συντάχτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτελέσουν ένα σοβαρό βοήθημα στην κατασκευή του δρόμου. 

Σε όλες τις διατομές εμφανίζονται οι διαστάσεις του οδοστρώματος, οι επικλίσεις 

και τα υψόμετρα στον άξονα και στις οριογραμμές του οδοστρώματος και οι κλίσεις 

των πρανών των ορυγμάτων και των επιχωμάτων. 

 

Στοιχεία μελέτης της οδού 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι χωματουργικές οδοστρωσίας και σήμανσης που 

αναλυτικά είναι οι εξής: 

Η τυπική διατομή προβλέπεται με οδοστρωσία 0.25μ που περιλαμβάνει 

υπόβαση σε μία στρώση των 0,10μ (ΕΤΕΠ 05-03-03-00), βάση σε μία στρώση 

μεταβλητού πάχους των 0,10μ (ΕΤΕΠ 05-03-03-00), ασφαλτική προεπάλειψη, 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση ασφαλτομίγματος ανοιχτής 

συνθέσεως (Π.Τ.Π. Α245). 

Η κλίση των πρανών ορυγμάτων είναι 2:1 (ύψος προς βάση) και των 

επιχωμάτων 2:3. Σε ότι αφορά το ισοζύγιο χωματισμών έχουμε 34.317,57 κμ 

εκσκαφών και 1.116,92 κμ επιχωμάτων. 

Η περίσσεια (διαφορά των δύο) θα μεταφερθεί σε τοποθεσία που θα 

υποδειχθεί από την επιβλέπουσα αρχή ή θα εξισωθεί με άλλη οδοποιία της 

περιοχής. 

Προτείνεται η τοποθέτηση 2 ρυθμιστικών και 2 πληροφοριακών πινακίδων. 
 
 
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΔΩΝ 

Κατά την μελέτη των τμημάτων αυτών, έγινε προσπάθεια να γίνει περιορισμός των 

χωματουργικών έργων στο ελάχιστο δυνατό.  

Προβλέπεται η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, με διαμορφωτήρα σε όλη την 

επιφάνεια των δρόμων για την εξομάλυνση της επιφάνειας τους, ώστε να επιτυγχάνεται 

και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων 
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   Τεχνικά Έργα  - Οχετοί 
Τα προτεινόμενα νέα τεχνικά έργα περιγράφονται λεπτομερώς στους πίνακες τεχνικών 

έργων και εμφανίζονται στα διαγράμματα των μηκοτομών. 

Η κατασκευή των Τεχνικών Έργων, θα γίνει με χρήση Συρματοκιβωτίων, σε όλες τις 

διατομές όπου το ύψος επίχωσης είναι μεγαλύτερο  του 0,50m, που είναι φιλικά προς το 

περιβάλλον και παρουσιάζουν ελάχιστη παρέμβαση στην ισορροπία των οικοσυστημάτων 

λόγω της αδράνειας του υλικού και την χρησιμοποίηση φυσικών πετρών. 

 Αφού το γέμισμα των συρματοκιβωτίων με πέτρες δημιουργεί φυσικούς πόρους 

επιτρέποντας την ροή του αέρα και του νερού. 

Επενδυμένοι τάφροι 

Σε όλο το μήκος των ορυγμάτων προτείνονται επενδυμένοι τάφροι τριγωνικής 

διατομής, πλάτους 1,10μ.,ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του πυθμένα της 

τάφρου και διαβροχής του υπεδάφους κάτω από το οδόστρωμα και να υπάρχει επαρκής 

κλίση για λόγους απορροής της οδού, με την κατάληξη τους σε οχετό. 

Η επενδυμένη τάφρος κατασκευάζεται από άοπλο σκυρόδεμα Β10 (C12/15). Ανά 6,00 

μ. θα γίνουν αρμοί διαστολής- συστολής που θα γεμίσουν με άσφαλτο ειδικού τύπου 

(σύμφωνα με τις προδιαγραφές Α.Α.S.Η.Ο.). 

Χωματουργικά – οδοστρωσία – ασφαλτικά 

Οι χωματουργικές εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Αρχικά θα γίνει η εκσκαφή των χαλαρών εδαφών, αφαίρεση θάμνων, φυτικών 

χωμάτων κλπ. ( αποκαλύψεις ) που είναι ακατάλληλα για έδραση ή κατασκευή 

επιχωμάτων. 

Τα επιχώματα θα κατασκευαστούν από κατάλληλα δάνεια. 

Το συνολικό πάχος του οδοστρώματος προβλέπεται 25 εκατ. (μια στρώση 

υπόβασης των 10 εκατ., μια στρώση βάσης μεταβλητού πάχους των 10 εκατ. και μία 

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 5 εκατ.). 

Η στρώση υπόβασης και η στρώση βάσης θα κατασκευαστούν από αδρανή υλικά 

ασβεστολιθικού λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00. 

Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί από ασφαλτικό σκυρόδεμα 

σύμφωνα με την τέως ΠΤΠ 54 τύπος Γ’ και την ΠΤΠ Α 245, συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 μ., αφού προηγούμενα γίνει ασφαλτική προεπάλλειψη με ασφαλτικό διάλυμα 

τύπου ΜΕ-0 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01. 

Αναλυτικά η διατομή οδοστρώματος: 

 

 

Ασφαλιτική στρώση κυκλοφορίας 0,05μ. κατά ΠΤΠ Α245 
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Βάση σε μια στρώση των 0,10μ. κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

 

Υπόβαση σε μια στρώση των 0,10μ. κατά ΕΤΕΠ 05-03-03-00 

 
 

  Ρόδος 
Φεβρουάριος 2020 

 
  

 
Ο Συντάξας 

 
 

Μεταξωτός Νικόλαος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ. Μ. Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/9393/2-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, 
  

• Τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006 
 

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι:  
Παρόντες: τριάντα πέντε (35) 
Απόντες :  πέντε (5) 
« Υπέρ» ψήφισαν τριάντα πέντε (35) 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) της 

πράξης με τίτλο «Οδός διαφυγής – πυροπροστασίας στην περιοχή της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου 
Ρόδου», προϋπολογισμού 1.367.285,04€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη 
ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.  
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ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκλησης της Γενικής Δ/νσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου «Οδός διαφυγής – 
πυροπροστασίας στην περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη 
Δ.Ε. Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου», όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

 
2. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) της 

πράξης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα 
δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 
69.459,95€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο Μέτρο 8 «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών», Υπομέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο της με 
αρ. πρωτ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκλησης της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας. 

 
3. Την εξουσιοδότηση, του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για 

την υπογραφή των αιτήσεων στήριξης καθώς και όλων των απαιτούμενων 
εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή των προτάσεων. 

4. Την εγγραφή των πράξεων και της πηγής χρηματοδότησής τους στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ρόδου. 

5. Τη δέσμευση του Δήμου ότι θα μεριμνήσει για την ύπαρξη του 
απαιτούμενου προσωπικού (ΠΕ Δασολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος) για την 
υλοποίηση της πράξης «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα 
δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας 
των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου».   

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ 

 


