
                                       
 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:  042/2022 

 
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 – 32. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

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

Θ Ε Μ Α  15ο:  Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του 
έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,» της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  

 

O Aντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης  εισηγούμενος  το θέμα, θέτει υπόψη των 

μελών του Σώματος εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. 1875 
της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου, για το ανωτέρω θέμα, που αναλυτικά έχει ως 

εξής: 
Σχετικά:       1. Η υπ΄ αριθμό πρωτ. 52/313/01-09-2021 αίτηση της εταιρείας 

COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. για εργοταξιακή σήμανση (δικό μας 

16/45005/03-09-2021) 
  2. Το υπ’αριθμ. Πρωτ. 16/48385/20-09-2021 έγγραφό μας περί 

συμπλήρωσης φακέλου  
                        3. Το email μας  1-10-21 για συμπλήρωση φακέλου 
                        4.Η υπ’αριθμ. Πρωτ. 52/411/12-11-2021 αίτηση συμπλήρωσης (δικό 

μας 16/60981/15-11-2021) 
                        5.Το email μας  26-11-2021 για αλλαγή όδευσης                           

                        6.Η υπ’αριθμ. Πρωτ. 52/18/14-01-2022 επανυποβολή φακέλου (δικό 
μας 16/63292/17-01-2022) 

 

 
 

Με τις ανωτέρω  σχετικές, η εταιρεία «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» υπέβαλε 
μελέτη εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του θέματος.  

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών  

1. ΑΒ -Εκσκαφή Μ/Τ (10Χ45) συνολικού μήκους 18μ. εγκάρσια στη συμβολή των 
οδών Καρτεσίου και Κυπρίλου   

2. ΓΔ-Εκσκαφή διατομής(3Χ30) 19μ. 
3. Κατασκευή 1 φρεατίου διέλευσης τύπου ΦΙV 1,40Χ1,00 
4. Επ΄εκταση κλάδων διανομής με διατομή ( 8Χ45) 233μ. επί πεζοδρομίου , 

(3Χ30)34μ, εντός πρασιάς 15μ. 
5. ΕΖ-διατομή (3Χ30)19 μ  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εργολάβο που ορίζει η COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  
Σύμφωνα με την υποβαλλόμενη τεχνική έκθεση, προβλέπεται διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου (10) δέκα ημερολογιακών ημερών εφόσον δεν προκύψουν αστάθμητοι 
παράγοντες όπως καιρικές συνθήκες, βλάβες σε άλλα δίκτυα (ΔΕΥΑΡ, ΔΕΗ, κτλ) που θα 

πρέπει να αποκατασταθούν.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999(Κ.Ο.Κ) καθώς και 

την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών & Δικτύων, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση περί λήψης 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας εάν οι εργασίες υπερβαίνουν τις (48) ώρες. Η 
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Υπηρεσία μας με βάση τα ανωτέρω προέβη στον έλεγχο της κατατεθειμένης μελέτης 
εργοταξιακής σήμανσης.  

Η εργοταξιακή σήμανση που προβλέπεται  είναι η εφαρμογή του τυπικού σχεδίου του 
ΦΕΚ 905Β/20-05-11 δηλαδή  σήμανση περί  «στένωσης  λωρίδας σε αστική οδό  
τυπικό σχέδιο 3.1.1». 

Η εφαρμογή των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας (εργοταξιακή σήμανση) 
αφορά την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, δικύκλων και πεζών, διαμέσου ή γύρω από 

την ζώνη των έργων και στην προστασία των εργαζόμενων και του εξοπλισμού των 
εργοταξίων, που μπορεί να εκτίθενται σε κίνδυνο από την λειτουργία υφιστάμενης οδού. 
Συγχρόνως τα προσωρινά μέτρα έχουν σκοπό τη διευκόλυνση των εκτελούμενων 

εργασιών.     
 Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία  

της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  
 Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή της  εργοταξιακής 

σήμανσης  καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε κάθε περίπτωση η 
Ανάδοχος Εταιρεία της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 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 θα απασχολεί στο έργο της. Θα πρέπει να έχει 
επίσης το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό (σηματωρούς)στις θέσεις σήμανσης των 

κυκλοφοριακών αλλαγών.  
 

Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας  
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης κατ’εφαρμογή του ΦΕΚ 905Β/20-
05-11 περί  «στένωσης  λωρίδας σε αστική οδό  τυπικό σχέδιο 3.1.1» που απαιτείται για 

την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» από την Ανάδοχο εταιρεία της COSMOTE 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  

Η Ανάδοχος εταιρεία έχει την  υποχρέωση 
 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 όταν κρίνεται απαραίτητο λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.  
 μετά την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσει την  

Ελληνική Αστυνομία, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν επιπλέον σημάνσεις.  

 πριν την έναρξη των εργασιών, η Ανάδοχος Εταιρεία της «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» θα πρέπει να ενημερώσει τα ΜΜΕ (ΡΟΔΑ,ΚΤΕΛ) καθώς και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ,   (σύνδεσμο ΤΑΞΙ) για την έναρξη των εργασιών.  
  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. 1875 της 
εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου 

 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), του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ενός (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) απόντων, του 
επικεφαλής κ.Καλετού Πότσου και του Δημοτικού Συμβούλου κ.Κωνσταντίνου 

Τσουρούτη,  ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι (41)  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης κατ’εφαρμογή του ΦΕΚ 905Β/20-
05-11 περί  «στένωσης  λωρίδας σε αστική οδό  τυπικό σχέδιο 3.1.1» που απαιτείται για 

την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» από την Ανάδοχο εταιρεία της COSMOTE 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.  
Η Ανάδοχος εταιρεία έχει την  υποχρέωση 

 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 όταν κρίνεται απαραίτητο λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.  
 μετά την λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώσει την  

Ελληνική Αστυνομία, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν επιπλέον σημάνσεις.  
 πριν την έναρξη των εργασιών, η Ανάδοχος Εταιρεία της «COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» θα πρέπει να ενημερώσει τα ΜΜΕ (ΡΟΔΑ,ΚΤΕΛ) καθώς και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ,   (σύνδεσμο ΤΑΞΙ) για την έναρξη των εργασιών.  
  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 

   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΙΩΣΗΦ           ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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