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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 09η/27-11-2020 
Αρ. αποφ.:           102/27-11-2020                                                             ΑΔΑ: 

 
Περίληψη 

 

Έγκριση  της  υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Ρόδου με θέμα  
 «Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου(υπ΄ αριθμό  

μελέτης Α.Ρ.Μ.:17/2020)» 

Στη Ρόδο σήμερα 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 
πρωτ. 2/59519/23-11-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις 
Εγκυκλίους 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 

με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την 

δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10) μέλη ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 

Αντιπρόεδρος, 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος,   4) Νικόλαος Καραμαρίτης 
Αντιδήμαρχος – Μέλος,  5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος 

Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,          
9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 10) Σάββας Χριστοδούλου -  Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  2) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος 

 

       και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης της 9ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 
 

Απόφαση 80/2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

 
ΘΕΜΑ 3: «Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου(υπ΄ 

αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:17/2020)» 
 

 Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με 

email, για όλα τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 
ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση της υπ’αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.:17/2020 με θέμα 

«Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών η οποία έχει ως εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

Στην υπηρεσία κατατέθηκε αίτημα από  το Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου για 

δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έμπροσθεν του Δημοτικού 
Ιατρείου Αγ. Ιωάννου. 

Η οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου σε όλο το μήκος της είναι αμφίδρομη και υπάρχουν πεζοδρόμια 
εκατέρωθεν της οδού (πλην κάποιων εξαιρέσεων). 

 

Η οδός έχει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω των επιτρεπτών χρήσεων γης της περιοχής 
(Δημοτικό Ιατρείο, εκκλησία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ.) 

και γίνεται χρήση του δρόμου από τους πεζούς. Για τους παραπάνω λόγους και για την ασφάλεια των 
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πεζών κρίνεται αναγκαία η δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού στη θέση που φαίνεται στο 

συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο Δ1. 

 
Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 του άξονα της οδού της προτεινόμενης διάβασης  

αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΟΔΟΣ Χ Υ 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 878074 4040358 
  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση σύμφωνα 

με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» 
και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί «Διαβάσεις πεζών») και η τοποθέτηση 

κατακόρυφης σήμανσης Κ-15 και Π-21 στα σημεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 Χ Υ 

Κ-15 878084 4040360 

Κ-15 878048 4040355 

Π-21 878074 4040362 

Π-21 878073 4040354 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής απόφασης». 

Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Δήμου διότι θα εκτελεστούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και οι ρυθμιστικές 

πινακίδες υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου 

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:  

 Την υπ’ αριθ. μελέτη Α.Ρ.Μ.:17/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, 

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά και 

επεστράφησαν συμπληρωμένες  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά  σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας, για τη δημιουργία διάβασης 
πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη θέση που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο 

σχέδιο Δ1. 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη: 

 
α) Τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’/07-06-2010) όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 
40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 
δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 

426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 
ε) Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 

στ) Την υπ’ αριθ. μελέτη Α.Ρ.Μ.:17/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, 

ζ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 

με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 
ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
η) Το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 
αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ.  80/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και  

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου στη θέση που φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο Δ1, σύμφωνα με την 

ανωτέρω μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής. 

Ειδικότερα: 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 του άξονα της οδού της προτεινόμενης διάβασης  

αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΟΔΟΣ Χ Υ 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 878074 4040358 
 
 

 

  
Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια σήμανση σύμφωνα 

με τα τεχνικά πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων Σ 307-75 «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων» 

και Σ 308-75 «Σήμανση Οδών» (Διάγραμμα Α-36 περί «Διαβάσεις πεζών») και η τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης Κ-15 και Π-21 στα σημεία που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 Χ Υ 

Κ-15 878084 4040360 

Κ-15 878048 4040355 

Π-21 878074 4040362 

Π-21 878073 4040354 

 
Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του Δήμου διότι θα εκτελεστούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και οι ρυθμιστικές 
πινακίδες υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου 

 

 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης     

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                                         9) Σάββας Χριστοδούλου 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 

Στέφανος Δράκος 
Αντιδήμαρχος 
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