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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  25/02/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 04/25-02-2022    Αριθ. Απόφασης:  026/2022 

 

 
Στη Ρόδο σήμερα την 25η Φεβρουαρίου  του  2022  ημέρα  Παρασκευή  και 

ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 
Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 
το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 

Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών 

Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/9396/21.02.2022  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 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.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος 
27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος  

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ –

Αντιδήμαρχος 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
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11.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ. 

12.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

14.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

15.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 

16.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

18.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

19.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
42. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ 

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
43. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 5. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3 3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

6.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος  

 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Καλετός Πότσος και το μέλος 

αυτής κ. Κωσνταντίνος Τσουρούτης  αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά το πέρας 
της Ενημέρωσης. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α εκτός Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης 
που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις – 
Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Ρόδου» . 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος  κ.Τηλέμαχος Καμπούρης  εισηγούμενος το θέμα εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης λόγω προθεσμιών  θέτει υπόψη του Σώματος εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών για το θέμα, η οποία έχει ως εξής : 
 
 

 Σχετικά:1. Η υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/6634/07-02-2022 σύμβαση του εν θέματι έργου 

 2. Την από 25/2/2022 υποβαλλόμενη  αίτηση της αναδόχου εταιρείας, περί έγκρισης 

μελέτης εργοταξιακής σήμανσης  

 

1. Με την υπ΄ αρ. 287/19-5-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 

εγκρίθηκε η μελέτη του θέματος.  

2. Με την αρ. 986/30-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε το 4ο 

Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου κατακυρώνεται το ανωτέρω έργο στην 

εταιρεία «Χατζηκάλφας Νικόλαος του Γεωργίου»  με μέση έκπτωση 41,69%. 

 Στα πλαίσια κατασκευής του εν θέματι έργου  θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης 

του οδοστρώματος και οριζόντια διαγράμμιση στις οδούς Αλεξάνδρου Διάκου, Γρίβα, Δράμας, 

Κιλκίς, Σερρών και Ι. Λογοθέτη ως παρακάτω: 

 Φάση Α: Οδοί Αλεξάνδρου Διάκου και  Στρατηγού Γρίβα (10 ημέρες συνολικά) 

Α1.Τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Διάκου από την Ψαροπούλα έως την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 

(διάρκεια εργασιών 7 ημέρες). 

 

Για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας διαγράμμισης σε τμήμα της 

οδού Αλεξάνδρου Διάκου από την Ψαρούλα έως τη συμβολή της με την οδό Ελ Βενιζέλου με 

την παρούσα μελέτη προβλέπεται ο αποκλεισμός παντός οχήματος επί της οδού.  

Α2.Τμήμα της οδού Στρ. Γρίβα από οδό Ν. Μανδηλαρά έως οδό 28ης Οκτωβρίου (διάρκεια 

εργασιών 5 ημέρες)  
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Για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και οριζόντιας διαγράμμισης σε τμήμα της 

οδού Γρίβα από τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά έως τη συμβολή της με τον οδό 28ης 

Οκτωβρίου  (με την παρούσα μελέτη ) προβλέπεται ο αποκλεισμός παντός οχήματος στο τμήμα 

της οδού αυτού.  

 Φάση Β Περιοχή  Μήδεια (7 ημέρες συνολικά) 

Εργασίες στις οδούς: Δράμας-  Κιλκίς- Σερρών – Ι. Λογοθέτη (όπως επισυνάπτεται στο 

Σχέδιο 3) 

 

        
 

Για την ασφλτόστρωση των δρόμων απαιτείται ο αποκλεισμός παντός οχήματος στις οδούς καθ 

όλη τη διάρκεια των εργασίων που προβλέπει η μελέτη. 

Οι ημέρες διακοπής της κυκλοφορίας ενδέχεται να αυξηθούν από αστάθμητους 

παράγοντες που δεν μπορούν να προσδιοριστούν σε αυτή την φάση (π.χ. βλάβες υπόγειων 

δικτύων, καιρικές συνθήκες κλπ.)  

Οι εργασίες του Έργου θα ξεκινήσουν άμεσα λόγω έναρξης Τουριστικής Περιόδου. 

Για το λόγο αυτό μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, οι επιβλέποντες του έργου, οφείλουν 

να ενημερώσουν άμεσα την Ελληνική Αστυνομία, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για την εφαρμογή της  

εν λόγω μελέτης.  

Σε κάθε περίπτωση η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα 

ασφαλείας  για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιοσδήποτε ζημιάς κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθώς είναι ο μόνο 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 το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό στις θέσεις 

σήμανσης των κυκλοφοριακών αλλαγών. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο 

Ανάδοχος «παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 
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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 η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τους 

επιβλέποντες μηχανικούς για την εφαρμογή της εν λόγω μελέτης προκειμένου να ληφθούν τα 

αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφικό υλικό κλπ).  

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

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Ρόδου» από την Ανάδοχο 

εταιρεία   όπως φαίνεται στα θεωρημένα συνημμένα σχέδια. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρο 52 του Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) όπως 

τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα, με την παρούσα 

εισήγηση προβλέπεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήματος ως παρακάτω:  

 Φάση Α: Διάρκεια εργασιών 10 ημέρες 

Α1.Τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Διάκου από την Ψαροπούλα έως την οδό 

Σοφοκλή Βενιζέλου (διάρκεια εργασιών 7 ημέρες)  (συνημμένο σχέδιο 1). 

 Αποκλεισμός παντός οχήματος επί της οδού. Ειδικότερα, τα οχήματα που κινούνται  

 επί της οδού Ερυθρού Σταυρού θα οδηγούνται υποχρεωτικά στην οδό Ανθούλα 

Ζερβού μέσω της  οδού Μεταξά που με την παρούσα μελέτη αντιδρομείται τμήμα 

αυτής έως το πέρας των εργασιών.  

 επί της Ακτής Μιαούλη θα απαγορεύεται να στρίψουν δεξιά προς την οδό 

Αλεξάνδρου Διάκου.  

 επί της οδού Αμμόχωστου τα οχήματα που κατευθύνονται  προς την οδό Ι. 

Δραγούμη θα απαγορεύεται να στρίψουν αριστερά ενώ θα επιτρέπεται η δεξιά 

στροφή με αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Ι. Δραγούμη από τη συμβολή της με 

την οδό Αμμοχώστου έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου. Για το λόγο 

αυτό με την παρούσα μελέτη τα οχήματα που κινούνται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 

θα απαγορεύεται να στρίψουν αριστερά  στην οδό Ι. Δραγούμη. 

Επίσης απαιτείται ο  αποκλεισμός διέλευσης παντός οχήματος στο τμήμα  της οδού Γρίβα, 

από τη συμβολή της με την οδό Αλεξάνδρου Διάκου έως την συμβολή της με την 

οδό 28ης Οκτωβρίου.  

Α2.Τμήμα της οδού Στρ. Γρίβα από οδό Ν. Μανδηλαρά έως οδό 28ης Οκτωβρίου 

(διάρκεια εργασιών 5 ημέρες)  (συνημμένο σχέδιο 2). 

Αποκλεισμός παντός οχήματος στο τμήμα της οδού αυτού. Για το λόγο αυτό τα 

οχήματα που κινούνται επί της οδού Κρήτης στην συμβολή της με την οδό Λέοντος 

υποχρεούνται να  στρίψουν αριστερά. 

Επίσης τα οχήματα που κινούνται επί  της οδού Λέοντος  δεν θα έχουν τη 

δυνατότητα να στρίψουν στην οδό Κρήτης.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση 

που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο  

 

 

 Φάση Β Περιοχή  Μήδεια (διάρκεια εργασιών 7 ημέρες) 

 

Οδοί Δράμας-  Κιλκίς- Σερρών – Ι. Λογοθέτη (όπως επισυνάπτεται στο Σχέδιο 3) 

Αποκλεισμός των οδών Κιλκίς, Σερρών και Λογοθέτη  με εφαρμογή της κάθετη εργοταξιακής 

σήμανσης που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 3. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 Την εισήγηση για το θέμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  

 023/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α: Ψ4ΛΗΩ1Ρ-ΜΥΥ) 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 (παρ. 7) του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) , του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006,  και του Άρθρο 67 του Ν.4830/2021  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
τριών (43) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι σαράντα τρεις (43). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του 

έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής Οδοποιϊας Ρόδου» 

από την Ανάδοχο Εταιρεία όπως φαίνεται στα θεωρημένα συνημμένα σχεδια. 
 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρο 52 του Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) όπως 
τροποποιήθηκε  με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα, με την 
παρούσα εισήγηση προβλέπεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οχήματος ως 

παρακάτω:  

 Φάση Α: Διάρκεια εργασιών 10 ημέρες 

Α1.Τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Διάκου από την Ψαροπούλα έως την οδό 
Σοφοκλή Βενιζέλου (διάρκεια εργασιών 7 ημέρες)  (συνημμένο σχέδιο 1). 

 Αποκλεισμός παντός οχήματος επί της οδού. Ειδικότερα, τα οχήματα που 

κινούνται  

 επί της οδού Ερυθρού Σταυρού θα οδηγούνται υποχρεωτικά στην οδό 

Ανθούλα Ζερβού μέσω της  οδού Μεταξά που με την παρούσα μελέτη 
αντιδρομείται τμήμα αυτής έως το πέρας των εργασιών.  

 επί της Ακτής Μιαούλη θα απαγορεύεται να στρίψουν δεξιά προς την οδό 

Αλεξάνδρου Διάκου.  
 επί της οδού Αμμόχωστου τα οχήματα που κατευθύνονται  προς την οδό Ι. 

Δραγούμη θα απαγορεύεται να στρίψουν αριστερά ενώ θα επιτρέπεται η 
δεξιά στροφή με αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Ι. Δραγούμη από τη 

συμβολή της με την οδό Αμμοχώστου έως τη συμβολή της με την οδό 28ης 
Οκτωβρίου. Για το λόγο αυτό με την παρούσα μελέτη τα οχήματα που 
κινούνται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου θα απαγορεύεται να στρίψουν 

αριστερά  στην οδό Ι. Δραγούμη. 
Επίσης απαιτείται ο  αποκλεισμός διέλευσης παντός οχήματος στο τμήμα  της 

οδού Γρίβα, από τη συμβολή της με την οδό Αλεξάνδρου Διάκου έως την 
συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου.  

Α2.Τμήμα της οδού Στρ. Γρίβα από οδό Ν. Μανδηλαρά έως οδό 28ης 

Οκτωβρίου (διάρκεια εργασιών 5 ημέρες)  (συνημμένο σχέδιο 2). 
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Αποκλεισμός παντός οχήματος στο τμήμα της οδού αυτού. Για το λόγο αυτό 
τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Κρήτης στην συμβολή της με την οδό 
Λέοντος υποχρεούνται να  στρίψουν αριστερά. 

Επίσης τα οχήματα που κινούνται επί  της οδού Λέοντος  δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα να στρίψουν στην οδό Κρήτης.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατακόρυφη 
σήμανση που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο  
 

 
 Φάση Β: Περιοχή  Μήδεια (διάρκεια εργασιών 7 ημέρες) 

 
Οδοί Δράμας-  Κιλκίς- Σερρών – Ι. Λογοθέτη (όπως επισυνάπτεται στο Σχέδιο 3) 

Αποκλεισμός των οδών Κιλκίς, Σερρών και Λογοθέτη  με εφαρμογή της κάθετη 

εργοταξιακής σήμανσης που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 3. 
 

                        

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                 ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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