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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  2η/28-02-2023 
Αρ. αποφ.             11/28-02-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   
Περίληψη 

 
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ 

ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» 

 
Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα 28-02-2023 ημέρα Tρίτη 

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 187/18-01-2023 «περί ορισμού 
Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδημάρχων ως μελών της), με αριθ. 
πρωτ. 2/11379/24-02-2023, 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) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου – Μέλος, 4) Αθανάσιος Στάμος  – Μέλος, 5) Alexandre-

Basile (Aλέξης) Coliadis – Μέλος, 6) Εμμανουήλ Καζούλλης – Μέλος, 7) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος,                      
8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Αναπληρωματικό μέλος, 9) Σάββας Χριστοδούλου Αντιδήμαρχος - 

Αναπληρωματικό μέλος,  10) Δημήτριος Καρατζιάς – Αναπληρωματικό μέλος. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Νικόλαος Καραμαρίτης Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος, 2) Μιχαήλ Σεϊτης Αντιδήμαρχος – 

Μέλος (Δικαιολογημένος απών), 3) Ιωάννης Αφεντούλης - Μέλος, 4) Σάββας Καλαθενός – Μέλος 
 

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Δράκος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ΄αρ. 43/2023 απόφαση του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Ρόδου, που έχει ως έξης: 

 

Αριθμός Απόφασης: 43/2023 

 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ2: «Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» 

  
  Η Πρόεδρος εισηγείται το θέμα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, του οποίου η εισήγηση έχει ως εξής: 

 
Σχετικά:   1. Η υπ΄αριθμό πρωτ. 16/62893/30-9-2022 σύμβαση   

                 2. Τα υπ΄αριθμό  πρωτ. 5918/31-01-2023 και 6639/03-02-2023 υποβαλλόμενα έγγραφα της 
αναδόχου εταιρείας περί εργοταξιακής σήμανσης 

 

Με τα  ανωτέρω σχετικά η ανάδοχος εταιρεία «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» υπέβαλε τη μελέτη 
εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.  

  Η υπηρεσία μετά τον έλεγχο και διόρθωση αυτών,  συνέταξε τη τεχνική έκθεση της εργοταξιακής 
σήμανσης που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και θεώρησε το σχέδιο που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία.  

Η εργοταξιακή μελέτη προβλέπει τον αποκλεισμό  της κυκλοφορίας των οχημάτων από την οδό 
Προμηθέως προς την οδό Αυστραλίας  με  την εκτροπή των οχημάτων στην οδό  Βύρωνος -  Κορδικτώνος – 

Βενετοκλέων -  Καναδά – Αυστραλίας.  

Η προγραμματισμένη διάρκεια των εργασιών εκτιμάται έως το πέρας της προβλεπόμενης  
ημερομηνίας που αναφέρεται στη σύμβαση δηλαδή έως 30/03/2023 

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία. 
 Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας  

 

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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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

1. Την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»  όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και 

εμφαίνεται στo θεωρημένο  συνημμένο σχέδιο. 

 
2. Την εφαρμογή της θεωρημένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την ανάδοχο εταιρεία 

«Κορκίδας Γ. Ανδρέας» 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 ανάδοχος εταιρεία μετά την έγκριση της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ενημερώσει την  Ελληνική 
Αστυνομία, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν επιπλέον σημάνσεις.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» 

 

 Το έργο του θέματος  αφορά την  κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Αυστραλίας , 
Βύρωνος, Καναδά και Ακτή Προμηθέως καθώς και τη δημιουργία διαβάσεων πεζών επί των οδών Αυστραλίας, 

Καναδά,  Βύρωνος και  Προμηθέως. 
 Η παρούσα μελέτη  αφορά την εργοταξιακή σήμανσης που απαιτείσαι για να εκτελεστούν οι εργασίες που 

αναφέρονται στο ανωτέρω έργο. 

Σύντομο ιστορικό 
1. Με την υπ΄ αριθμό απόφαση 546/2021 της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη «Κατασκευή 

κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου» προϋπολογισμού 58.173,00€ χωρίς ΦΠΑ 
2. Με την υπ΄ αριθμό απόφαση 2671/14-07-2022 Δημάρχου το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «Κορκίδας Γ. 

Ανδρέας»  

3. Η σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος υπεγράφη στις 30/9/2022,  με συνολική συμβατική αξία 
ανάθεσης 52.355,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου έξι μήνες  

4. Με το υπ΄αριθμό πρωτ. 16/65412/6-10-2022 έγγραφο έγινε ο ορισμός των επιβλεπόντων. 
5. Με το υπ΄ αριθμό πρωτ. 16/66498/12-10-2022 έγγραφό μας η υπηρεσία ζήτησε από την ανάδοχο 

εταιρεία την υποβολή μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την έναρξη των εργασιών 

6. Η ανάδοχος εταιρεία με τα υπ΄αριθμό  πρωτ. 5918/31-01-2023 και 6639/03-02-2023 κατέθεσε το σχέδιο 
με την απαιτούμενη εργοταξιακή σήμανση καθώς και περιγραφή της εφαρμογής αυτής. 

 
Εργοταξιακή σήμανση 

 Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος απαιτείται ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας 
των οχημάτων από την οδό Προμηθέως προς την οδό Αυστραλίας και εκτροπή των οχημάτων μέσω της 

οδού Βύρωνος -  Κορδικτώνος – Βενετοκλέων -  Καναδά – Αυστραλίας. 

 Για την εφαρμογή αυτών προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλων πληροφοριακών πινακίδων επί της 
οδού Προμηθεώς και στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόρδικτων που να πληροφορεί τους οδηγούς που 

επιθυμούν να κατευθυνθούν προς το Λιμένα Ακαντιάς.  
 Η κατακόρυφη εργοαταξιακή σήμανση με  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 φαίνεται στο 

συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.  

Η ανάδοχος εταιρεία μετά την έγκριση της παρούσας μελέτης θα πρέπει να ενημερώσει την  Ελληνική 
Αστυνομία, Τμήμα Τροχαίας Ρόδου για τυχόν επιπλέον σημάνσεις. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του 

την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και 
Αδειών Μεταφορών και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο 

Πρακτικό της Συνεδρίασης 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Να γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά για  

 

1. την εφαρμογή της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»  όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και 

εμφαίνεται στo θεωρημένο  συνημμένο σχέδιο. 
 

2. Την εφαρμογή της θεωρημένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την ανάδοχο εταιρεία 

«Κορκίδας Γ. Ανδρέας» 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.  
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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 υπ΄αρ. 43/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου, 

 Την τοποθέτηση της υπαλλήλου του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών που περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό 
της Συνεδρίασης, 

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

 374/39135/30.05.2022 του ΥΠ.ΕΣ., 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
      Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που 

απαιτείται για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» όπως 

αναφέρεται στην ανωτέρω τεχνική έκθεση και εμφαίνεται στo θεωρημένο συνημμένο σχέδιο. 
 

      Την εφαρμογή της θεωρημένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από την ανάδοχο εταιρεία «Κορκίδας Γ. 
Ανδρέας» 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.  

 
 

 

              Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη 
 

           Στέφανος Δράκος                                                    1) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

                                                                                        3) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                               4) Αθανάσιος Στάμος 

                                                                               5) Alexandre-Basile (Aλέξης) Coliadis 
                                                                               6) Εμμανουήλ Καζούλλης 

                                                                               7) Δημήτριος Ιωσήφ  

                                                                               8) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                               9) Σάββας Χριστοδούλου 

                                                      10) Δημήτριος Καρατζιάς 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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