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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 

 
Ρεο από  26/02/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνύ: 8/26-02-2021    Αξηζ. Απόθαζεο: 44/2021 

 
Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 26η Φεβποςαπίος  ηος  2021  εκέξα  Ξαπαζκεςή  θαη 

ώξα 17.30 ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική 
Πςνεδπίαζη  ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Οόδνπ, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ Δγθύθιην 

163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηηο εθδνζείζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο 

Απόθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 
14 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απόθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 
1988),θαζώο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ 

νξίδεη όηη «Με ηελ ηειεδηάζθευε δίλεηαη ε δσλαηόηεηα ζε έλα ή περηζζόηερα ή ζε 
όια ηα κέιε ελός ζσιιογηθού οργάλοσ, αιιά θαη ζε πρόζφπα ποσ ζσκκεηέτοσλ ή 

θαιούληαη από ζσιιογηθά όργαλα, λα ιακβάλοσλ κέρος ζε κία δηάζθευε τφρίς λα 
είλαη απαραίηεηε ε θσζηθή ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσλεδρίαζες ηφλ σπόιοηπφλ 
κειώλ ηοσ ζσιιογηθού οργάλοσ» θαη ηελ εγθύθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 

77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. 
Θαμποςπάκη. 

 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021  
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε 

θαη θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη 
95 ηνπ Λ.3463/2006. 
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ 

37.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ    

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 43. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ 

Γ.Π 

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξπόεδπορ Γ.Π. 

45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ  

46.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 

Ξαξνύζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οόδνπ θα Θπξηαθή 

Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξόεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:  

 Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο 
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 Γελλαδίνπ θ.Αθθνύξεο Πηαύξνο  
 Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο 

 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. 

Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Γεκήηξεο  Θαξαληδηάο πξνζήιζε  θαη απνρώξεζε 

ακέζσο. 

 
Θ Δ Κ Α 15ο:  Έγκπιζη μελέηηρ επγοηαξιακήρ ζήμανζηρ, για ηην εκηέλεζη 
ηος έπγος « ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΝΞΡΗΘΩΛ ΗΛΩΛ ζηη ΟΝΓΝ-PART A, 

PART AB & PART BMH», απ. 627/2021 ηηρ εθαπμογήρ ειζηγήζευν ηος 
Γήμος Οόδος. 

 

Ν  Αληηδήκαξρνο Ρερληθώλ Έξγσλ θαη πνδνκώλ θ. Αζελόδσξνο Θσλζηαληίλνπ 
εηζεγνύκελνο ην ζέκα ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Ρερληθώλ Έξγσλ κε αξηζκόο θαηαρώξηζεο   627/2021 ζηελ εθαξκνγή εηζεγήζεσλ, 
ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

    Πσεηικά:  1. Ζ ππ΄ αξηζκό πξση. 16/6718/09-02-2021 αίηεζε. 

    2. Ζ ππ΄ αξηζκό 335/2020 Απόθαζε Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ:6ΟΦΔΩ1Ο-ΑΠ) 
    3. Ζ ζύκβαζε (κε ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΡΗΘΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: CO27384/10-09-2020) κεηαμύ 

ησλ ΓΗΝΟΝΚΞΑΛΘ ΔΟΓΑΠΗΑΠ (EUROBANK ERGASIAS) ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΔΠ 

ΚΗΠΘΩΠΔΗΠ ΚΝΛΝΞΟΝΠΩΞΖ Α.Δ. θαη ΒΝΛΡΑΦΝΛ-ΞΑΛΑΦΝΛ (VODAFON-
PANAFON) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΡΖΙΔΞΝΗΘΝΗΛΩΛΗΩΛ Α.Δ. θαη ΔΛΡΗΙ ΑΙΙΑΠ 

(EDIL HELLAS) Α.Δ.  
 

Κε ην αλσηέξσ ζρεηηθό (2), εγθξίζεθε από ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ε κειέηε 

εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο. Κε ην ζρεηηθό (1), ε αλάδνρνο 
εηαηξεία ηεο «EDIL HELLAS A.E.»  ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ 

ΝΞΡΗΘΩΛ ΗΛΩΛ ΠΡΖ ΟΝΓΝ-PART A, PART AB & PART BMH» καο ππέβαιε ηελ 
ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο πνπ αθνξά ηξεηο (3) νδεύζεηο ηνπ 
ελ ιόγσ έξγνπ, νη νπνίεο εθ παξαδξνκήο δελ είραλ απνζηαιεί ζηελ πεξεζία καο 

γηα έγθξηζε κε ηηο ππόινηπεο νδεύζεηο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνύλ δίθηπν ηεο 
αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.  

Πηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη ε εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζθάκκαηνο ράλδαθα επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε νδηθνύο άμνλεο ηεο Λήζνπ Οόδνπ, εθ 
ησλ νπνίσλ αξθεηνί αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε δηθηύνπ Ν.Η.  
Δηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηελ ππνβαιιόκελε ηερληθή έθζεζε πξνβιέπεηαη ε 

θαηαζθεπή  ράλδαθα βάζνπο 0,30κ θαη πιάηνπο 0,05κ. Κεηά ηελ δηάλνημε ηνπ 
ράλδαθα, ζα θαζαξηζηεί ν ππζκέλαο ηνπ κε ηε ρξήζε εηδηθώλ εξγαιείσλ ώζηε λα 
είλαη επίπεδνο, νκαιόο θαη ειεύζεξνο από πέηξεο ή άιια πιηθά πνπ ζα κπνξνύζαλ 

λα πξνμελήζνπλ βιάβε ζηνπο ζσιήλεο. Θα θαζαξηζηεί ην νδόζηξσκα θαη ζα 
απνκαθξπλζνύλ ηα πξντόληα εθζθαθήο. Κεηά ηελ δηάλνημε ράλδαθα θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ  ζσιήλεο εληόο ηεο 
κηθξνηάθξνπ, ζα γίλεη πιήξσζε ηνπ ράλδαθα κε ζθπξόδεκα θαη ζην άλσ κέξνο ζα 

ηνπνζεηεζεί εηδηθή ηαηλία ζήκαλζεο. Έπεηηα από ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα, εθόζνλ ην 
επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε 
άζθαιην ζε πάρνο 10 εθ. 

Ρν έξγν αθνξά ηε δηέιεπζε δηθηύνπ ζε νδηθό δίθηπν ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο ηεο 
Λήζνπ Οόδνπ θαη εηδηθόηεξα  
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 Γ.Δ. Θακείξνπ  
 Γ.Δ. Αηηαβύξνπ   
 Γ.Δ. Λόηηαο Οόδνπ   

 

ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΗΑ ΓΗΘΡΝ ΝΓΔΠΖΠ  - ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΞΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ 

ΠΖΚΑΛΠΖΠ 
ΑΛΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ 

ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΠΣΔΓΗΑ Α/Α 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 
ΞΗΛΑΘΑ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΡΞΗΘΩΛ ΠΣΔΓΗΩΛ 
ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖΠ 

ΠΖΚΑΛΖΠ 

ΘΑΚΔΗΟΝ  PART A – ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΝ 1 

1 

PART Α – ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 

ΠΣΔΓΗΝ 2 

2 

ΑΡΡΑΒΟΝ & 
ΛΝΡΗΑΠ ΟΝΓΝ 

PART AΒ – ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΝ 3 

 
3 

PART AB – ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΝ 4 

PART ΑΒ – ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΝ 5 

 
Ζ ζύκβαζε  ηνπ έξγνπ (Πρεηηθό 3) ππεγξάθε ζηηο 10-09-2020 κε 

ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΡΗΘΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: CO27384 θαη ε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 4 
ημεπολογιακοί μήνερ. 

Ζ πεξεζία καο ιακβάλνληαο ππόςε όια ηα αλσηέξσ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
52 ηνπ Λ. 2696/1999(Θ.Ν.Θ) θαζώο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. Ξξση. ΓΝ/νηθ/220/15-01-
2015 εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ πνδνκώλ Κεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, ζα πξέπεη ην 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα ιάβεη απόθαζε πεξί ιήςεο κέηξσλ ξύζκηζεο ηεο 
θπθινθνξίαο εάλ νη εξγαζίεο ππεξβαίλνπλ ηηο (48) ώξεο, ε πεξεζία καο πξνέβε 

ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαηεζεηκέλεο κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ελ ζπλερεία, ε 
αλάδνρνο εηαηξεία κεηά από παξαηεξήζεηο θαη δηνξζώζεηο ηηο νπνίεο απνδέρηεθε, 

θαηέζεζε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα θαη ηνπο Ξίλαθεο πνπ ηα ζπλνδεύνπλ θαη ζηα νπνία 
ε ππεξεζία πξνέβε ζηε ζεώξεζε ηνπο.  

Ζ εθαξκνγή ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο (εξγνηαμηαθή 

ζήκαλζε) αθνξά ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ, δηθύθισλ θαη πεδώλ, 
δηακέζνπ ή γύξσ από ηελ δώλε ησλ έξγσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδόκελσλ 

θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ εξγνηαμίσλ, πνπ κπνξεί λα εθηίζεληαη ζε θίλδπλν από ηελ 
ιεηηνπξγία πθηζηάκελεο νδνύ. Ππγρξόλσο ηα πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ζθνπό ηε 
δηεπθόιπλζε ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ.      

Ζ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πνπ ζα εθαξκνζηεί είλαη κε βάζε ηα ηππηθά ζρέδηα ηνπ 
ΦΔΘ 905Β/20-05-11 (ηξνπνπνηεκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ) όπνπ 

αθνξά ζε αζηηθέο νδνύο «εξγνηάμηα καθξάο δηαξθείαο», όπσο απηή θαίλεηαη ζηα 
ζπλεκκέλα θαη ζεσξεκέλα ζρέδηα.   
Δηδηθόηεξα ε εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πνπ ζα εθαξκνζηεί είλαη θπξίσο «ζηέλσζε 

ισξίδαο, ηππηθό ζρέδην 3.1.1.», «ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ, 
ηππηθό ζρέδην 3.1.2» θαη «εξγνηάμην ζε πεξηνρή ζπκβνιήο νδώλ κε απνθιεηζκό 

πξόζβαζεο, ηππηθό ζρέδην 3.1.4» κε ηελ ηνπνζέηεζε:  
 Θαηαθόξπθεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο  
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 Δξγνηαμηαθώλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ θαη/ή Πεκαησξώλ (ζύκθσλα κε ηελ 
ηερληθή έθζεζε θαη ηα ζεσξεκέλα ζρέδηα) όπνπ ππάξρεη ζηέλσζε ισξίδαο κε 
ελαιιάμ θπθινθνξία. 

 Ξξνεηδνπνηεηηθώλ εξγνηαμηαθώλ αλαιάκπνλησλ θαλώλ, ώζηε ηηο λπθηεξηλέο 
ώξεο λα γίλεηαη αληηιεπηό από ηνπο νδεγνύο ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ όηη 

εηζέξρνληαη ζε δώλε εθηεινύκελσλ έξγσλ.  

Ζ αλσηέξσ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα, ζεσξεκέλα από ηελ  
πεξεζία καο ζρέδηα.   

Όιεο νη δαπάλεο, πνπ ζπλεπάγνληαη ηα αλσηέξσ, βαξύλνπλ ηελ Αλάδνρν 
εηαηξεία. 

Κε ηελ παξνύζα απόθαζε εγθξίλεηαη κόλν ε ζπκπιεξσκαηηθή εξγνηαμηαθή 
ζήκαλζε θαζ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε 
Αλάδνρνο Δηαηξεία πξέπεη λα ιάβεη όια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξόιεςε 

νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ θαζώο είλαη ε κόλε ππεύζπλε γη' απηά θαη έρεη απνθιεηζηηθά όιεο ηηο 

αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηύρεη, είηε από δηθή ηεο ππαηηηόηεηα 
(από πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηεο), είηε από ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ ζα 
απαζρνιεί ζην έξγν ηεο. Θα πξέπεη λα έρεη επίζεο ην απαξαίηεην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ζηηο ζέζεηο ζήκαλζεο ησλ θπθινθνξηαθώλ αιιαγώλ. Ρεηά θαζορίδεηαη 
όηη, ε Αλάδοτος Εηαηρεία  «παξακέλεη ν κόλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξόπν εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν θαη είλαη 
δηθή ηνπ επζύλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε 

ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ». Γηα ζέκαηα πξόιεςεο αηπρεκάησλ ηζρύνπλ 
όζα νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν 
εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ.  

Ζ αλάδνρνο εηαηξεία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ηελ  Διιεληθή Αζηπλνκία, Ρκήκα Ρξνραίαο Οόδνπ γηα ηπρόλ επηπιένλ 

ζεκάλζεηο.  

Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ θάζε Γεκνηηθή Δλόηεηα, ζα πξέπεη ε 
εηαηξεία EDIL HELLAS A.Δ. λα ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε Ρερληθώλ Έξγσλ θαη 

πνδνκώλ νύησο ώζηε λα πάξεη έγγξαθε άδεηα γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Δλ 
ζπλερεία ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηα ΚΚΔ θαζώο θαη ζηελ 

Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, ΔΘΑΒ, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ΟΝΓΑ, ΘΡΔΙ, ζύλδεζκν 
ΡΑΜΗ, θιπ) γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 

 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε ππεξεζία καο  
 

ΔΗΠΖΓΔΗΡΑΗ 
 

1. Ρελ έγθξηζε ηεο ζςμπληπυμαηικήρ μελέηηρ επγοηαξιακήρ ζήμανζηρ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΝΞΡΗΘΩΛ 
ΗΛΩΛ ΠΡΖ ΟΝΓΝ-PART A, PART AB & PART BMH»  όπσο θαίλεηαη ζηα 

ζεσξεκέλα ζπλεκκέλα ζρέδηα από (1) έσο (5) κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεσξεκέλνπο 
πίλαθεο από (1) έσο (3). 

2. Ρελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ κειέηεο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία «EDIL 

HELLAS A.E.» θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο λα ιάβεη όια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ 
πξόιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζώο είλαη ε κόλε ππεύζπλε γη' απηά θαη έρεη 
απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηύρεη, είηε 
από δηθή ηεο ππαηηηόηεηα (από πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηεο), είηε από ηα 

εξγαιεία θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινύληαη ζην έξγν ηεο. Θα πξέπεη λα έρεη 
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επίζεο ην απαξαίηεην αλζξώπηλν δπλακηθό ζηηο ζέζεηο ζήκαλζεο όηαλ θξίλεηαη 
απαξαίηεην ιόγσ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ.  

Ρεηά θαζορίδεηαη όηη, θάζε Αλάδοτος Εηαηρεία «παξακέλεη ν κόλνο θαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξόπν 
εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν θαη είλαη δηθή ηνπ επζύλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη 

νξζώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ». Γηα ζέκαηα 
πξόιεςεο αηπρεκάησλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, όπσο 
εθάζηνηε ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

3. Ρελ ππνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο λα ηεξήζεη όζα αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλεκκέλε Ρερληθή Έθζεζε κε ηελ επηζήκαλζε όηη εάν ζηιρ οδούρ: 

 ππάξρνπλ θπβόιηζνη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηκειήο αθαίξεζε απηώλ κε 
ρεηξσλαθηηθά κέζα, ζα αθνινπζήζεη ε εθζθαθή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιελώζεσλ θαη ηέινο ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ νη θπβόιηζνη κε πιήξε επαλαθνξά 
ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. 

 ππάξρνπλ δηαβάζεηο πεδώλ νη νπνίεο ιόγσ ηεο εθζθαθήο ζα αιινησζνύλ, ζα 
επαλαδηαγξακκηζηνύλ θαζ όιν ην πιάηνο θαη κήθνο ηνπο. 

 πάξρνπλ νξηνζεηεκέλεο ρσξνζεηεκέλεο ζέζεηο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο ζα 

επαλαδηαγξακκηζηνύλ (κε κπιε ή ιεπθό ή θίηξηλν ρξώκα αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
εγθεθξηκέλεο ρσξνζέηεζεο). 

4. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ηελ  Διιεληθή Αζηπλνκία, Ρκήκα Ρξνραίαο Οόδνπ γηα ηπρόλ επηπιένλ 
ζεκάλζεηο.  

5. Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ θάζε Γεκνηηθή Δλόηεηα, ζα πξέπεη ε 
εηαηξεία EDIL HELLAS A.Δ. λα ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε Ρερληθώλ Έξγσλ θαη 

πνδνκώλ νύησο ώζηε λα πάξεη έγγξαθε άδεηα γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Δλ 
ζπλερεία ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηα ΚΚΔ θαζώο θαη ζηελ 
Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, ΔΘΑΒ, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ΟΝΓΑ, ΘΡΔΙ, ζύλδεζκν 

ΡΑΜΗ, θιπ) γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
 

Ρεσνική Έκθεζη  
Θεζζαινλίθε 11-01-2021  
ΚΔΙΔΡΖ ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖΠ ΠΖΚΑΛΠΖΠ (πξνζσξηλέο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο) Γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΝΞΡΗΘΩΛ ΠΡΖ ΟΝΓΝ - PART A & 
PART A B» Ζ παξνύζα θπθινθνξηαθή κειέηε αθνξά ηε κειέηε εξγνηαμηαθήο 

ζήκαλζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εξγαζίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
δηθηύνπ νπηηθώλ ηλώλ θαη θαηαζθεπήο θξεαηίσλ ζε αζηηθέο νδνύο ηεο λήζνπ 

Οόδνπ. Πηα θαηά ηόπνπο εξγνηάμηα ζα εθαξκνζηεί εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζύκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ έξγσλ (ΓΚΔΝ/0/613 , ΦΔΘ 905Β/ 
20-05-11) ζε ππεξαζηηθέο νδνύο, εξγνηάμηα καθξάο δηαξθείαο: Α) ζηέλσζεο 

ισξίδαο, ηππηθό ζρέδην 2.1.1. Β) ελαιιάμ θπθινθνξία ησλ δύν θαηεπζύλζεσλ, 
ηππηθό ζρέδην 2.1.3 Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα είλαη ηέζζεξηο (4) κήλεο, νη εξγαζίεο 

ζα είλαη ηκεκαηηθέο θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηε Γ/λζε Ρερληθώλ Έξγσλ & 
πνδνκώλ ηνπ Γ. Οόδνπ. Γηα ην έξγν έρεη ήδε ιεθζεί ε Έγθξηζε Κειέηεο 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Θαηαζθεπή δηθηύνπ νπηηθώλ 

ηλώλ ζηε Οόδν-PART A, PART AB & PART BMH» κε Αξ. Απόθαζεο 335/220 (ΑΓΑ: 
6ΟΦΔΩ1Ο-ΑΠ). Ζ εθαξκνγή ησλ πξνζσξηλώλ κέηξσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο 

αθνξά ηελ αζθαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ, δηθύθισλ θαη πεδώλ, δηακέζνπ ή γύξσ 
από ηελ δώλε ησλ έξγσλ, ελώ παξάιιεια λα πξνζηαηεύνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
ηνλ εμνπιηζκό ησλ εξγνηαμίσλ, πνπ κπνξεί λα εθηίζεληαη ζε θίλδπλν από ηελ 

ιεηηνπξγία πθηζηάκελεο νδνύ. Ππγρξόλσο ηα πξνζσξηλά κέηξα έρνπλ ζθνπό ηε 
δηεπθόιπλζε ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ. Ρα κέηξα ξύζκηζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, 

γηα ηα νδηθά ηκήκαηα όπνπ ζα γίλνπλ νη επεκβάζεηο, ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα ππόςε ην 
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ραξαθηήξα ηεο νδνύ, ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο (πιάηνο, αξηζκό ισξίδσλ 
θ.ι.π.) θαζώο θαη ηελ θύζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα εθηειεζηνύλ. Ζ 
θαηαζθεπή ηνπ ράλδαθα ζα θέξεη βάζνο 0,30κ. ελώ ην πιάηνο ηνπ ζα είλαη 0,05κ. 

Κεηά ηελ δηάλνημε ηνπ ράλδαθα, ζα θαζαξηζηεί ν ππζκέλαο ηνπ κε ρξήζε εηδηθώλ 
εξγαιείσλ ώζηε λα είλαη επίπεδνο, νκαιόο θαη ειεύζεξνο από πέηξεο ή άιια πιηθά 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνμελήζνπλ βιάβε ζηνπο ζσιήλεο. Θα θαζαξηζηεί ην 
νδόζηξσκα θαη ζα απνκαθξπλζνύλ ηα πξντόληα εθζθαθήο. Κεηά ηελ δηάλνημε 
ράλδαθα θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη 

ζσιήλεο εληόο ηεο κηθξνηάθξνπ, ζα γίλεη πιήξσζε ηνπ ράλδαθα κε ζθπξόδεκα θαη 
ζην άλσ κέξνο ζα ηνπνζεηείηαη εηδηθή ηαηλία ζήκαλζεο. Έπεηηα από ηνπιάρηζηνλ κία 

εκέξα, εθόζνλ ην επηηξέπνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε κε 
άζθαιην ζε πάρνο 10εθ. Πρεηηθά κε ην Άξζξν 9 ηνπ Λ.2696/99 (Πήκαλζε ησλ 
εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο νδνύο) : > Θα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο > Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη άκεζε θνξηνεθθόξησζε - κεηαθνξά θαη απόξξηςε ησλ 

πξντόλησλ απνζύλζεζεο θαη εθζθαθήο ζε λόκηκα αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο 
ελαπόζεζεο (δελ ζα γίλεη ελαπόζεζε κπαδώλ ζε θαλέλα ζεκείν ησλ πεδνδξνκίσλ 
θαη ησλ δξόκσλ). > Ρα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη ζεκάλζεηο θαη ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα είλαη ζύκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ζήκαλζεο εθηεινύκελσλ 
έξγσλ (ΓΚΔΝ/0/613 , ΦΔΘ 905Β/ 20-05-11) Πρεηηθά κε ηελ πνπξγηθή Απόθαζε 

6952/2011 (πνρξεώζεηο θαη κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδώλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πόιεσλ θαη νηθηζκώλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πεδώλ) : > Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα 
εμαζθαιηζηνύλ αζθαιείο δηάδξνκνη θίλεζεο πεδώλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία κε 
ειάρηζην πιάηνο δηαδξόκνπ 1,20κ. θαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηερληθά δελ είλαη 

εθηθηό, ζε ειάρηζην πιάηνο 0,90κ. > Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα 
εμαζθαιηζηεί ε αζθάιηζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηεο εξγνηαμηαθήο δώλεο κε πεξίθξαμε 

κεηαμύ ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ηνπ εξγνηαμίνπ όπσο πξνβιέπεηαη κε ηελ ππ' 
αξ. ΓΗΞΑΓ /Νηθ.502/1.7.2003 Απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. > Κε ην 
πέξαο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη επαλαθνξά ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζηελ αξρηθή ηνπ 

κνξθή Πρεηηθά κε ηελ πνπξγηθή Απόθαζε Αξ/ζπ. ΓΚΔΝ/Ν/613 1.(Έγθξηζε 
Νδεγηώλ Κειεηώλ Νδηθώλ Έξγσλ Θαηαθόξπθεο Πήκαλζεο Απηνθηλεηνδξόκσλ 

(ΝΚΝΔ-ΘΠΑ) & 2. Ξξνδηαγξαθώλ θαη Νδεγηώλ Πήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ 
(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ). Δπηζεκαίλεηαη όηη, θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα 
γίλεηαη άκεζε θνξηνεθθόξησζε - κεηαθνξά θαη απόξξηςε ησλ πξντόλησλ 

απνζύλζεζεο θαη εθζθαθήο ζε λόκηκα αδεηνδνηεκέλνπο ρώξνπο ελαπόζεζεο (δελ 
ζα γίλεη ελαπόζεζε κπάδσλ ζε θαλέλα ζεκείν ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ δξόκσλ). 

Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη ηελ ππ' αξηζ. Ξξση. 68787/3-10-2017 άδεηα ζπιινγήο θαη 
κεηαθνξάο ζηεξεώλ, κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 
Αηγαίνπ. Ζ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη, έγηλε 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ, αιιά ηαπηόρξνλα θαη 
ηηο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θάζε νδνύ θαη είλαη ηα πεξηζζόηεξν ελδεδεηγκέλα 

πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα εθηειεζηεί, δηαζθαιίδνληαο θαηά ην δπλαηό, ηε ζπλέρηζε 
ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηώλ ηεο νδνύ, ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρνκέλσλ νδεγώλ - 
νρεκάησλ θαζώο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνηάμην. Νη ξπζκίζεηο ζα γίλνπλ ζε 

πνιιαπιά ζηάδηα ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ ππάξρεη γηα ηπρόλ αηπρήκαηα. Νη 
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο επεκβάζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

επηζπλάπηνληαη. Ζ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε πνπ αθνξά ηηο θαηά κήθνο ηνκέο ζα είλαη 
ζύκθσλα κε ηηο Ξξνδηαγξαθέο θαη Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ 
(ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ ΦΔΘ 905Β/ 20-05-11) . Πηηο ζπκβνιέο νδώλ, όπνπ ζα ππάξρνπλ θαη 

θαηά πιάηνο ηνκέο, ε εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζα είλαη επίζεο ζύκθσλα κε ηηο 
Ξξνδηαγξαθέο θαη Νδεγίεο Πήκαλζεο Δθηεινύκελσλ Έξγσλ (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ ΦΔΘ 

905Β/ 20-05-11) θαη ε εθζθαθή ηεο ηάθξνπ ζα γίλεηαη πξώηα ζην κηζό πιάηνο ηεο 
νδνύ, ώζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην άιιν κηζό γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, ε 
νπνία ζηηο νδνύο κε δηπιή θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο ζα ειέγρεηαη από ζεκαησξνύο, 
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γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο, ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη γηα λα 
κελ πξνθαιείηαη ζύγρπζε ζηνπο νδεγνύο ησλ δηεξρόκελσλ νρεκάησλ.  
 

 

Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα 

να αποθαζίζει ζσεηικά. 
 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 

 
 Ρελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ θαη πνδνκώλ κε αξηζκό 

θαηαρώξηζεο 627/2021 ζηελ εθαξκνγή εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ, 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 93 θαη 
281 παξ. 3   ηνπ Λ.3463/2006,  

 Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί 

ζαξάληα έμη (46) παξόλησλ κειώλ θαη ελόο (1) απόληνο ηνπ  Γεκνηηθνύ 

Ππκβνύινπ  θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά, «ΞΔΟ»  ςήθηζαλ θαη νη ζαξάληα έμη 
(46).   

        

      ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

1. Δγκπίνει  ηη ζςμπληπυμαηική μελέηη επγοηαξιακήρ ζήμανζηρ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΓΗΘΡΝ ΝΞΡΗΘΩΛ ΗΛΩΛ 

ΠΡΖ ΟΝΓΝ-PART A, PART AB & PART BMH»  όπσο θαίλεηαη ζηα ζεσξεκέλα 
ζπλεκκέλα ζρέδηα από (1) έσο (5) κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζεσξεκέλνπο πίλαθεο από 

(1) έσο (3), ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 
2. Ρελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ κειέηεο από ηελ αλάδνρν εηαηξεία «EDIL 
HELLAS A.E.» θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο λα ιάβεη όια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ 

πξόιεςε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο θαη νπνηαζδήπνηε δεκηάο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζώο είλαη ε κόλε ππεύζπλε γη' απηά θαη έρεη 

απνθιεηζηηθά όιεο ηηο αζηηθέο θαη πνηληθέο επζύλεο γηα θάζε ηη πνπ ζα ηύρεη, είηε 
από δηθή ηεο ππαηηηόηεηα (από πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηεο), είηε από ηα εξγαιεία 

θαη κεραλήκαηα πνπ απαζρνινύληαη ζην έξγν ηεο. Θα πξέπεη λα έρεη επίζεο ην 
απαξαίηεην αλζξώπηλν δπλακηθό ζηηο ζέζεηο ζήκαλζεο όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην 
ιόγσ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ.  

Ρεηά θαζορίδεηαη όηη, θάζε Αλάδοτος Εηαηρεία «παξακέλεη ν κόλνο θαη απνθιεηζηηθά 
ππεύζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ κε άιιν ηξόπν 

εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν θαη είλαη δηθή ηνπ επζύλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη 
νξζώλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζκώλ». Γηα ζέκαηα 
πξόιεςεο αηπρεκάησλ ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη από ηελ Διιεληθή λνκνζεζία, όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη, θαηά ην ρξόλν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

3. Ρελ ππνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο λα ηεξήζεη όζα αλαθέξνληαη ζηε 
ζπλεκκέλε Ρερληθή Έθζεζε κε ηελ επηζήκαλζε όηη εάν ζηιρ οδούρ: 

 ππάξρνπλ θπβόιηζνη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηκειήο αθαίξεζε απηώλ κε 

ρεηξσλαθηηθά κέζα, ζα αθνινπζήζεη ε εθζθαθή θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 
ζσιελώζεσλ θαη ηέινο ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ νη θπβόιηζνη κε πιήξε επαλαθνξά 

ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. 

 ππάξρνπλ δηαβάζεηο πεδώλ νη νπνίεο ιόγσ ηεο εθζθαθήο ζα αιινησζνύλ, ζα 
επαλαδηαγξακκηζηνύλ θαζ όιν ην πιάηνο θαη κήθνο ηνπο. 
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 πάξρνπλ νξηνζεηεκέλεο ρσξνζεηεκέλεο ζέζεηο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο ζα 
επαλαδηαγξακκηζηνύλ (κε κπιε ή ιεπθό ή θίηξηλν ρξώκα αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
εγθεθξηκέλεο ρσξνζέηεζεο). 

4. Ζ αλάδνρνο εηαηξεία κεηά ηελ έγθξηζε ηεο παξνύζαο κειέηεο ζα πξέπεη λα 
ελεκεξώζεη ηελ  Διιεληθή Αζηπλνκία, Ρκήκα Ρξνραίαο Οόδνπ γηα ηπρόλ επηπιένλ 

ζεκάλζεηο.  
5. Ξξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ θάζε Γεκνηηθή Δλόηεηα, ζα πξέπεη ε 
εηαηξεία EDIL HELLAS A.Δ. λα ελεκεξώλεη ηε Γηεύζπλζε Ρερληθώλ Έξγσλ θαη 

πνδνκώλ νύησο ώζηε λα πάξεη έγγξαθε άδεηα γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. Δλ 
ζπλερεία ππνρξενύηαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή ελεκέξσζε ζηα ΚΚΔ θαζώο θαη ζηελ 

Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία, ΔΘΑΒ, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ΟΝΓΑ, ΘΡΔΙ, ζύλδεζκν 
ΡΑΜΗ, θιπ) γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ. 
 

 

 

        ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ                                                                                                                   

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 
                                                                                                                           

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΩΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 
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