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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  14η/21-11-2022 
Αρ. αποφ.             114/21-11-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Περίληψη 
 

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την 

εκτέλεση του έργου «Δημιουργία Δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»  

 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 21-11-2022 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση 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. 2/75548/15-11-2022, η οποία 
κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την εγκύκλιο 

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ. «περί λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το 
άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας 
αφού από τα έντεκα (11) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Νικόλαος Καραμαρίτης 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος Αντιδήμαρχος 

– Μέλος, 5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – 
Αναπληρωματικό μέλος, 7) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 8) Μιχαήλ Σταυρής – Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένη απούσα),                          
2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Εμμανουήλ Καζούλλης – 

Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 4) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων που έχει ως έξης: 
 

Θέμα: : Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση 
του έργου «Δημιουργία Δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»  

Σχετ:   Η με αρ. πρωτ. 2/51353/01-10-21  Σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος   
  

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου του θέματος με ανάδοχο την εταιρεία «VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», προβλέπεται η αποξήλωση του βοτσαλωτού δαπέδου της οδού 
Ιπποδάμου με διαλογή, αποθήκευση και μερική επαναχρησιμοποίηση των βότσαλων, εκσκαφές 

πλάτους 1,40μ στη μέση της οδού για τη διαμόρφωση κλίσεων και κατασκευή πλακόστρωσης 
πλάτους τουλάχιστον 1,20μ στο κέντρο της οδού. Με δεδομένο το μικρό πλάτος της οδού στα 

περισσότερα σημεία της απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όλο το 

εικοσιτετράωρο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν 70 ημερολογιακές ημέρες έως την 30η Ιανουαρίου 
2023.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 
114 /Α/2006 όπως ισχύει σήμερα) και ειδικότερα το άρθρο 82 περί Ρύθμισης Κυκλοφορίας παρ. 2, 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 «Οι αποφάσεις που αφορούν 
την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για 

έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).» Επίσης, 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.  
Με βάση τη μελέτη της εργοταξιακής σήμανσης προβλέπεται ο προσωρινός αποκλεισμός της 

κυκλοφορίας της οδού Ιπποδάμου από τη συμβολή της με την οδό Ομήρου έως τη συμβολή της με 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-%ce%b5%ce%b3%ce%ba-3743913530-05-2022/
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την οδό Ορφέως. Η εργοταξιακή σήμανση φαίνεται στο συνημμένο, θεωρημένο από την  Υπηρεσία 
μας σχέδιο.   

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

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Ιπποδάμου και  η 

εργοταξιακή σήμανση καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η Ανάδοχος 

Εταιρεία 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. Ρητά καθορίζεται ότι, η Ανάδοχος Εταιρεία  «παραμένει ο μόνος 
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων 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.  
Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποδάμου για 70 ημερολογιακές 

ημέρες και έως την 30η Ιανουαρίου 2023. 
2. Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 

«Δημιουργία Δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»  όπως φαίνεται στο θεωρημένο 
συνημμένο σχέδιο. 

3. Την εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης από την ανάδοχο εταιρεία «VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και την υποχρέωση της 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.  

 Ρητά καθορίζεται ότι, κάθε Ανάδοχος Εταιρεία «παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την ασφάλεια των εργαζομένων 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. 
 

Η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 

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

 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, 
 Την παραπάνω εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, 

 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της εγκυκλίου 

374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 

 Την υπ΄ αρ. 113/2022 απόφαση της ΕΠΖ με την οποία εγκρίθηκε η εκτός Ημερησίας Διάταξης 

συζήτηση του θέματος (Α.Δ.Α.:Ψ0ΑΗΩ1Ρ-ΥΨΔ) 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιπποδάμου για 70 ημερολογιακές 

ημέρες και έως την 30η Ιανουαρίου 2023. 
2. Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 

«Δημιουργία Δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου»  όπως φαίνεται στο θεωρημένο 

συνημμένο σχέδιο. 
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3. Την εφαρμογή της ανωτέρω μελέτης από την ανάδοχο εταιρεία «VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και την υποχρέωση της 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.  
 Ρητά καθορίζεται ότι, κάθε Ανάδοχος Εταιρεία «παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για την ασφάλεια των εργαζομένων 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. 

 

 
              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Νικόλαος Καραμαρίτης 
                                                                                        2) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 

                                                                               3) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               4) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               5) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 

                                                                               6) Ιωάννης Αφεντούλης 
                                                                               7) Μιχαήλ Σταυρής 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 
 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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