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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  3η/21-03-2022 

Αρ. αποφ.             16/21-03-2022                                                                                                                                                                    
                                   

 

Περίληψη 
 

Μονοδρόμηση ανώνυμης οδού στην Τ.Κ. Καλάθου του Δήμου Ρόδου. (Α.Ρ.Μ. 10/2021). 

Στη Ρόδο σήμερα 21-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 3/09-01-2022 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ.), έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 

Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. Δημάρχου 193/17-01-2022 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με 
αριθ. πρωτ. 2/14017/17-03-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και τα 
διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο 643/24.09.2021, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήτοι: 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά 
Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 4) Mιχαήλ 

Σεϊτης Αντιδήμαρχος - Μέλος 5) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Alexandre-Basile 
(Aλέξης) Coliadis - Μέλος, 7) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος, 8) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος,                          

9) Εμμανουήλ Καζούλλης - Μέλος, 10) Μιχαήλ Σταυρής - Μέλος, 11) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   -   

 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Ιωάννης Αφεντούλης, Εμμανουήλ Καζούλλης, Μιχαήλ 

Σταυρής και Δημήτριος Ιωσήφ δήλωσαν τα εξής:  

 
«Κύριε Πρόεδρε,  

 Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε  την συμμετοχή 
μας στην 3η τακτική και δια περιφοράς  συνεδρίαση  των μελών της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Ρόδου  κατά την  21η/03/2022  σύμφωνα και με την υπ΄αριθ. 
πρωτ.2/14017/17.03.2022 Πρόσκληση, απέχοντας  όμως  συνειδητά από  την ψηφοφορία 
των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης ή τυχόν εκτός αυτής,  σε ένδειξη διαμαρτυρίας  για  την 
εκ μέρους σας συνεχιζόμενη σύγκληση  του συλλογικού οργάνου με την δια περιφοράς 
διαδικασία». 
                                                                                                                                     

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για όλα τα θέματα της              
3ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 12 (Δώδεκα) θεμάτων ζητήθηκε να 

υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής:  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΘΟΥ 
 

Θέμα 1Ο Συζήτηση και απόφαση για την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού στην  κοινότητα 
Καλάθου. 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους συμβούλους για το πρόβλημα που υπάρχει όταν βρεθούν 
δυο αυτοκίνητα στον συγκεκριμένο δρόμο και κατόπιν αυτοψίας που διενέργησε από κλιμάκιο 

της υπηρεσίας Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με την παρουσία μου διαπιστώθηκε η 

ανάγκη μονοδρόμησης της ανώνυμης οδού. Εν συνεχεία συντάχθηκε η μελέτη του θέματος από 
την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Τμήμα :Συγκοινωνιών , Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών. 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη προβλέπει την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού στην 

Κοινότητα Καλάθου. 

Η συγκεκριμένη οδός θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από το σημείο Α του άξονα της 

οδού με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87:(Χ, Υ)(865255, 4004810)προς το σημείο Β 
του άξονα της οδού με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87:(Χ, Υ)(865246 , 4004920). Η  

μονοδρόμηση γίνεται με την ανώτερη φορά γιατί στην συμβολή Α (συνημμένο σχέδιο Μ-1) της 
ανώνυμης οδού με το Εθνικό Δίκτυο 95, ο άξονας του Εθνικού δικτύου 95 είναι με διακεκομμένη 

διπλή διαχωριστική γραμμή, που επιτρέπει την είσοδο προς την ανώνυμη οδό. Αντίθετα  στη 

συμβολή Β (συνημμένο σχέδιο Μ-1) της  ανώνυμης οδού με το Εθνικό Δίκτυο 95, ο άξονας του 
Εθνικού δικτύου 95 είναι με συνεχή  διαχωριστική διπλή γραμμή που δεν επιτρέπει την αριστερή 

στροφή και την είσοδο στην ανώνυμη οδό . Για τον λόγο αυτό (συνεχή διαχωριστική διπλή 
γραμμή), στην συμβολή Β δεν θα επιτρέπεται η αριστερή στροφή των οχημάτων που 

εξέρχονται από την ανώνυμη οδό(σήμανση Ρ-27). 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω η Υπηρεσία απέστειλε σχετικό αίτημα στη Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , για την σύμφωνη γνώμη τους. 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων απάντησε με το υπ΄αριθμό πρωτ. Δ.Τ.Ε.:5485/11-11-2021 
έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη. 

Με βάση τα ανωτέρω προβλέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87 που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-2,Ρ27& πίσω Ρ-7 865247 4004927 

Ρ-2& Ρ27 865284 4004863 

Ρ-28 & Κ -29δ 865246 4004877 

Ρ-7 865227 4004909 

Ρ-27 865261 4004948 

Π-23 865261 4004816 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ Χ Υ 

ΣΗΜΕΙΟ Α 865255 4004810 

ΣΗΜΕΙΟ Β 865246 4004920 
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Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί θα πραγματοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 
Δήμου.  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Την μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού στην κοινότητα Καλάθου. 
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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 και προστέθηκαν με τις διατάξεις, του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020, της 

παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, του άρθρου 83 του Ν. 4795/2021, του άρθρου 100 του             
Ν. 4876/2021, της παρ. 18 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, 

β) Την υπ΄αρ. 1/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλάθου, 
γ) Την υπ΄αρ. 16/64030/1-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

δ) Το υπ΄αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.: 5485/11-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  

ε) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
ζ) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, 

η) Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Μιχαήλ Σταυρή και 
Δημητρίου Ιωσήφ για ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, 

θ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της συνεδρίασης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με 
email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι οι 

συμμετέχοντες «Υπέρ». εκτός των μελών που απείχαν από την ψηφοφορία. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού στην Κοινότητα 

Καλάθου του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 10/2021 μελέτη του τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου 

Ρόδου. 
 

Η συγκεκριμένη οδός θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από το σημείο Α του άξονα της οδού 
με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87:(Χ, Υ)(865255, 4004810)προς το σημείο Β του άξονα 

της οδού με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87:(Χ, Υ)(865246 , 4004920). Η  μονοδρόμηση 

γίνεται με την ανώτερη φορά γιατί στην συμβολή Α (συνημμένο σχέδιο Μ-1) της ανώνυμης οδού 
με το Εθνικό Δίκτυο 95, ο άξονας του Εθνικού δικτύου 95 είναι με διακεκομμένη διπλή 

διαχωριστική γραμμή, που επιτρέπει την είσοδο προς την ανώνυμη οδό. Αντίθετα  στη συμβολή Β 
(συνημμένο σχέδιο Μ-1) της  ανώνυμης οδού με το Εθνικό Δίκτυο 95, ο άξονας του Εθνικού 

δικτύου 95 είναι με συνεχή  διαχωριστική διπλή γραμμή που δεν επιτρέπει την αριστερή στροφή 

και την είσοδο στην ανώνυμη οδό . Για τον λόγο αυτό (συνεχή διαχωριστική διπλή γραμμή), στην 
συμβολή Β δεν θα επιτρέπεται η αριστερή στροφή των οχημάτων που εξέρχονται από την ανώνυμη 

οδό(σήμανση Ρ-27). 

Με βάση τα ανωτέρω προβλέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις με 

ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ΄87 που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

                        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ 87 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΥΜΑΝΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ Χ Υ 

Ρ-2,Ρ27& πίσω Ρ-7 865247 4004927 

Ρ-2& Ρ27 865284 4004863 

Ρ-28 & Κ -29δ 865246 4004877 

Ρ-7 865227 4004909 
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Ρ-27 865261 4004948 

Π-23 865261 4004816 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΟΔΟΥ Χ Υ 

ΣΗΜΕΙΟ Α 865255 4004810 

ΣΗΜΕΙΟ Β 865246 4004920 

 

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

προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί θα πραγματοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου.  

 

 
 

               Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                        2) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                               3) Μιχαήλ Σείτης 
                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               6) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               7) Γιάννης Αφεντούλης 

                                                                               8) Εμμανουήλ Καζούλλης 
                                                                               9) Μιχαήλ Σταυρής 

                                                                              10) Δημήτριος Ιωσήφ 
                                                     

                             

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
 

Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 
 Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 

& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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