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  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/03/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 05/31-03-2022    Αριθ. Απόφασης:  064/2022 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 31η Μαρτίου  του  2022  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 17:00 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  Δια Ζώσης 
Κεκλεισμένων των Θυρών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Άρθρων 65 και 67, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με 

το Άρθρο 74, του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018), των Άρθρων 95 και 96, του 
Ν.3463/2006, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), στον Ν.4830/2021 Άρθρο 67, και στην 

εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 643/24-09-2021 «Σύγκληση & λειτουργία των Συλλογικών 
Οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας», παρουσία του Δημάρχου Ρόδου  κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/15315/23.03.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2.ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 

4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
29.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 31. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ – 34. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
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Αντιδήμαρχος 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  35. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
37. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
39. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 40. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 42. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

43. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

19.ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
44.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
45.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

21.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 46.ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

22.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 

 47. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος 
 48. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 49.ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανένας  
 

Παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 
Νικολαϊδου. 

Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 
Συνεδρίαση μετά το πέρας συζήτησης του 3ου θέματος της Η/Δ το οποίο προτάθηκε 

όλων των θεμάτων και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Γιαννάς αποχώρησε μετά 
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την Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ.Αντιδημάχους, Εντεταλμένους και 

Δημοτικούς Συμβούλους. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  και οι σαράντα εννέα  (49), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

 
 
Θ Ε Μ Α  10ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 15/2022 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής 
σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της «Α΄ Φάσης» του 

έργου ¨Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη 
Νέα Μαρίνα Ρόδου”» 

 
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Στέφανος Δράκος 
εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του Σώματος την υπ’ αριθ. 15/2022 Απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Περίληψη 

 

‘Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών της «Α΄ Φάσης» του έργου ¨Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι 

Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου”.  

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2022 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 4: «Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών της «Α΄ φάσης» του έργου «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι 

Ακάντιας ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου». 

  

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

με email, για όλα τα θέματα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου  τεσσάρων 

(4) θεμάτων, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την υπ’αρ.16/12535/11-3-

2022 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα: «Έγκριση μελέτης προσωρινής 

εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της «Α΄ φάσης» του έργου 

«Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι Ακάντιας ως τη Νέα Μαρίνα 

Ρόδου» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας 

και Αδειών Μεταφορών η οποία έχει ως εξής: 

 

Τεχνική Έκθεση 

 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα 10890/02-03-2022 της αναδόχου 

εταιρείας προέβη στον έλεγχο της υποβαλλόμενης μελέτης περί προσωρινής εργοταξιακής 

σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση της Α φάσης του έν θέματι έργου.  

 Σύμφωνα με την υποβαλλόμενη αίτηση – τεχνική έκθεση της αναδόχου εταιρείας το 

έργο θα εκτελεστεί σε τέσσερις (4) φάσεις. 

 Η Α φάση (διάρκειας 7 μηνών)  αφορά  την κατασκευή των πεζοδρομίων από τη 

δυτική πλευρά του οδοστρώματος και συγκεκριμένα από την συμβολή της οδού Αυστραλίας με 

την οδό Καποδιστρίου έως τη συμβολή της οδού Αυστραλίας με την οδό Μακρυγιάννη που 

προβλέπονται στη μελέτη του θέματος. 

 Για την κατασκευή των πεζοδρομίων που προβλέπονται στη μελέτη απαιτείται μετατόπιση 

του υφιστάμενου άξονα της οδού όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο 

που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.  
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1. Κατακόρυφη Εργοταξιακή Σήμανση (Εργοταξιακές πινακίδες - ρυθμιστικές και 

κινδύνου) 

1. Λόγω μετατόπισης του άξονα της οδού κρίνεται σκόπιμο η τοποθέτηση πινακίδων Π66.12 

και Π. 66.22 στις θέσεις που φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και αναφέρονται στο 

Παράρτημα Β. 

2. Λόγω αποκλεισμού της νησίδας στην πλατεία «Γέροντα» τα οχήματα που εξέρχονται από 

την οδό Δαμασκηνού θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά αριστερή στροφή. Οπότε στην 

παρούσα μελέτη προβλέπεται  η τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-7 και Ρ-50δ στις θέσεις  που 

φαίνονται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο της μελέτης. Σημειώνεται ότι τα 

οχήματα που κινούνται επί της οδού και επιθυμούν να διοχετευθούν στην οδό 

Αυστραλίας με προορισμό το λιμάνι της Ακαντιάς θα πρέπει να κάνουν χρήση του 

υφιστάμενου κυκλικού κόμβου «Τηλιακού» και να εισέλθουν στην οδό Αυστραλίας. 

 Ειδικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:  

30μ πριν την περιοχή των έργων τοποθέτηση πινακίδων  Ρ-30 και Ρ-32 (όριο ταχύτητας 30 

χλμ/ώρα). 

80μ πριν την περιοχή των έργων τοποθέτηση πινακίδων  Κ-20 και Κ-6α ή Κ6β κατά περίπτωση. 

100-110μ πριν την περιοχή των έργων τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων  Π-66.12 ή Π-

66.22 κατά περίπτωση. 

140μ πριν την περιοχή των έργων προβλέπεται η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας με την 

αναγραφή ‘Μειώστε ταχύτητα – εκτελούνται έργα / Reduce speed – road works’ 

 Η τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης απεικονίζεται στο συνημμένο και θεωρημένο 

σχέδιο της παρούσας εισήγησης  και οι ενδεικτικές συντεταγμένες κατά  ΕΓΣΑ 87 της 

κατακόρυφης εργοταξιακής σήμανσης καταγράφεται στο παράρτημα Β 

 

1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά κατακόρυφης σήμανσης  

Οι χρησιμοποιούμενοι τύποι πινακίδων που εφαρμόστηκαν σε κάθε ζώνη της περιοχής του 

εργοταξίου της παρούσας μελέτης είναι σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια της Τεχνικής 

Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ ΣΣΕΟ, Τεύχος 7) καθώς και τις 

διατάξεις του ΚΟΚ. 

 Για τον καθορισμό της ζώνης των έργων έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες Π-77/Ρ-52δ, Π-

78/Ρ- 52α με αναλάμποντες φανούς πάνω σε αυτούς ανά 6 μέτρα. 

 Μέγεθος 

Οι Πινακίδες που χρησιμοποιούνται στην εργοταξιακή σήμανση είναι του ίδιου μεγέθους με 

αυτές της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος στο οποίο τοποθετούνται. Όλες οι πινακίδες 

αναγγελίας κινδύνου (Κ) και οι ρυθμιστικές (Ρ) κατασκευάζονται σε τετράγωνο πλαίσιο με 

στρογγυλευμένες γωνίες με ακτίνα r=30 mm. 

 Χρώμα 

Το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εργοταξιακής από τη μόνιμη σήμανση επιτυγχάνεται με 

χρώμα φθορίζον κίτρινο σε όλο το υπόβαθρο των πληροφοριακών πινακίδων, ενώ στις 

ορθογώνιες πινακίδες ρυθμιστικές και κινδύνου (Κ και Ρ) το κίτρινο υπόβαθρο περιορίζεται στην 

επιφάνεια μεταξύ του τριγωνικού ή κυκλικού σχήματος των πινακίδων του ΚΟΚ και του 

ορθογωνίου πλαισίου. 

Οι χρωματικές περιοχές του φθορίζοντος κίτρινου χρώματος κατά την ημέρα και τη νύκτα 

καθώς και οι ελάχιστες τιμές του συντελεστή αντανακλαστικότητας ‘R’ πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις «Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, Τεύχος 7, Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς 

(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ), Έκδοση 2010» του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Γ.Γ.Δ.Ε. 

Επισημαίνεται ότι το κίτρινο χρώμα του εσωτερικού υποβάθρου (που προβλέπεται από τον ΚΟΚ) 

αντικαθίσταται με λευκό σε όλες τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ). Επίσης, στην περίμετρο 

του ορθογωνίου που υλοποιείται με κίτρινο φθορίζον χρώμα δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

μαύρης γραμμής ως πλαίσιο, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση από τις μόνιμες πινακίδες 

παρόμοιας μορφής που τοποθετούνται. 

 Υλικά κατασκευής 

Το σώμα των πινακίδων κατασκευάζεται από υλικό ίδιο με αυτό των πινακίδων της μόνιμης 

σήμανσης του εκάστοτε οδικού τμήματος. 
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Το αντανακλαστικό υλικό (της πρόσθιας επιφάνειας) των πινακίδων θα είναι μιας κατηγορίας 

ανώτερης από αυτή της μόνιμης σήμανσης που υπάρχει στο οδικό τμήμα, δηλαδή τύπου ΙΙ αντί 

Ι ή τύπου ΙΙΙ αντί ΙΙ. 

Το υπόβαθρο κίτρινου χρώματος θα είναι από φθορίζον αντανακλαστικό υλικό, τύπου ΙΙ ή 

τύπου ΙΙΙ. 

 Στήριξη πινακίδων 

Σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων με μόνιμη στήριξη (πάκτωση στο 

έδαφος) θα πρέπει οι χρησιμοποιούμενες βάσεις στήριξης να προσφέρουν επαρκή ευστάθεια 

έναντι της ανεμοπίεσης. Οι βάσεις στήριξης θα είναι προκατασκευασμένες από σκυρόδεμα ή 

χάλυβα ή άλλο ανακυκλωμένο σκληρό υλικό και έχουν σχήμα ορθογωνικό με διαστάσεις και 

βάρος που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ευστάθειας χωρίς την τοποθέτηση πρόσθετων φορτίων. 

Το ύψος της βάσης στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120mm, οι δε γωνίες και ακμές πρέπει 

να είναι στρογγυλευμένες. 

Για τις πινακίδες που τοποθετούνται σε μόνιμη στήριξη θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο 

Μέρος 4 «Στήριξη Πινακίδων Σήμανσης» των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ και ειδικά για τις μετακινητές 

κεφάλαιο 4 του εν λόγω Μέρους 4. Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε επαρκές ύψος, 

ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές από τους οδηγούς. Το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου της 

πινακίδας από την επιφάνεια κυκλοφορίας ορίζεται σε 2,20m για αστικές οδούς. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πρόσθετων στοιχείων για την αύξηση της 

ευστάθειας έναντι της ανεμοπίεσης, για λόγους προστασίας της Οδικής Ασφάλειας. 

Η ελάχιστη πλευρική απόσταση του άκρου των πινακίδων από την ακμή του οδοστρώματος  ή 

από το όριο του διάδρομου κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι 0,50m ενώ η επιθυμητή είναι 

1,50m. 

Σε όλο των μήκος της ζώνης έργων επιβάλλεται να διατηρείται σταθερά το ίδιο ύψος της στέψης 

των πινακίδων από το οδόστρωμα κυκλοφορίας. 

 

2. Ασφάλιση (προσωρινά στηθαία ασφαλείας, πινακίδες οριοθέτησης, περίφραξη) του 

έργου. 

Η παρούσα μελέτη προβλέπει και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με αναλάμποντες 

φανούς  όπως εμφαίνεται στο συνημμένο σχέδιο και αναφέρονται περιληπτικά ως παρακάτω: 

 Φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό 

Φορητά στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν 

εκτροπές οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή στο χώρο του εργοταξίου. 

O τύπος των στηθαίων πρέπει να ικανοποιεί τις επιδόσεις του ΕΝ 1317-2 ανάλογα με την 

κατηγορία ικανότητας συγκράτησης, η οποία καθορίζεται από τη μελέτη και σύμφωνα με τον 

Πίνακα Δ-8, (Παράρτημα Δ) και το Σχήμα 5.3.1-2, καθώς και με τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ. 

Στην παρούσα μελέτη προβλέπονται στηθαία ικανότητας συγκράτησης T2 και λειτουργικού 

πλάτους W4. 

 Πινακίδες οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας (Π77 και Π-78) 

 Αυτές τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 

στις ζώνες συναρμογής εισόδου και εξόδου ανά 6 m 

στη ζώνη έργων ανά 10 m 

 Επί αυτών τοποθετούνται οι πινακίδες υποχρεωτικής διέλευσης (Ρ-52) και οι 

αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου Ø180.  

 Έχουν πλήρως αντανακλαστική επιφάνεια με μεμβράνες τουλάχιστον τύπου ΙΙ. Αυτές 

καθοδηγούν την κυκλοφορία προς στη κατεύθυνση που κλίνουν οι ραβδώσεις. 

 Οι αναλάμποντες φανοί θα χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση κινδύνου και την 

οπτική καθοδήγηση των οδηγών. 

 3.3 Περίφραξη μεταξύ Εργοταξίου και Οδικής Κυκλοφορίας 

Προκειμένου να ελέγχεται η πρόσβαση του εργοταξίου από πεζούς (κυρίως εργατών του 

εργοταξίου), όταν χρειάζεται η πλευρά του εργοταξίου προς την οδική κυκλοφορία θα πρέπει να 

περιφράσσεται με πλαστικό πλέγμα (π.χ. με ορθογωνικούς βρόχους) χρώματος πορτοκαλί. Το 

πλέγμα θα στηρίζεται σε ορθοστάτες οι οποίοι, είτε εμπήγονται στο έδαφος, είτε πάνω σε μπλοκ 

σκυροδέματος ή πλαστικά δοχεία με νερό με διατομή μορφής NJ. 

 

3. Έλεγχος και συντήρηση εργοταξιακής σήμανσης 
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Όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στις διατάξεις ρύθμισης της κυκλοφορίας θα υπόκεινται 

σε συχνούς ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή λειτουργία τους σε όλες τις ώρες της 

μέρας και της νύχτας και υπό οποιεσδήποτε κλιματολογικές συνθήκες, ή να διαπιστώνεται τυχόν 

συντήρηση ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου. 

 

Σε κάθε περίπτωση η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας  για την 

πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιοσδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών καθώς είναι ο μόνο υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και 

ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και 

παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που απασχολούνται στο έργο του.  Θα 

πρέπει να έχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό στις θέσεις σήμανσης των κυκλοφοριακών 

αλλαγών. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος «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. 

Πριν την έναρξη των εργασιών η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τους επιβλέποντες 

μηχανικούς για την εφαρμογή της εν λόγω μελέτης προκειμένου να ληφθούν τα αποδεικτικά 

στοιχεία (φωτογραφικό υλικό κλπ).  

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Ο Κος Μαντικός προτείνει να τοποθετηθούν επιδαπέδια φανάρια κυκλοφορίας για τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων (φορτηγών) τα οποία θα διέρχονται από και προς το λιμάνι. 

Θέσεις στο τοπογραφικό με σήμανση Α και Β. 

 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:   

 Την υπ’αρ.16/12535/11-3-2022 εισήγηση για την έγκριση της μελέτης με θέμα: 

«Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση 

εργασιών της «Α΄ φάσης» του έργου «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το 

λιμάνι Ακάντιας ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του 

τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών  
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 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά και 

επεστράφησαν συμπληρωμένες    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να εισηγηθεί κατά πλειοψηφία θετικά για τη μελέτη που αφορά στην  προσωρινή 

εργοταξιακή σήμανση  που απαιτείται να εφαρμοστεί για την εκτέλεση των εργασιών 

της Α φάσης (διάρκειας 7 μηνών).   

Η Α φάση αφορά  την κατασκευή των πεζοδρομίων από τη δυτική πλευρά του 

οδοστρώματος και συγκεκριμένα από την συμβολή της οδού Αυστραλίας με την οδό 

Καποδιστρίου έως τη συμβολή της οδού Αυστραλίας με την οδό Μακρυγιάννη που προβλέπονται 

στη μελέτη του θέματος. 

 

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. 31/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου στην οποία 

περιλαμβάνεται αυτούσια η υπ΄αρ. 16/12535/11-3-2022 εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών 

Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

γ) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 

ε) Την με αρ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 

στ) Την κοινή δήλωση των μελών Ιωάννη Αφεντούλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Μιχαήλ Σταυρή 

και Δημητρίου Ιωσήφ για ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία, 

ζ) 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 Συμβούλιου, την έγκριση της μελέτης προσωρινής εργοταξιακής 

σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της «Α΄ Φάσης» του έργου ¨Ανάπλαση και 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου”, σύμφωνα με την 

ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 

ΕΓΣΑ 87 

 Χ Υ 

Πινακίδα Π 66.12 
879711,94 

 

4040692,91 

 

Πινακίδα Π 66.12 
879700,68 

 

4040167,15 

 

Ρ 50δ 
879643,53 

 

4040253,21 

 

Ρ2 
879649,10 

 

4040307,20 

 

Ρ2 
879655,09 

 

4040298,14 

 

Ρ7 
879657,48 

 

4040260,67 

 

Κ20 και Κ6α 
879685,89 

 

4040192,91 

 

Ρ30 και Ρ32 
879672,65 

 

4040241,23 

 

Κ20 και Κ6δ 
879724,56 

 

4040661,31 

 

Ρ30 και Ρ32 
879748,29 

 

4040620,51 

 

Πληροφοριακή πινακίδα 

περί μείωσης ταχύτητας 

 

879711,47 

 

4040709,46 

 

Πληροφοριακή πινακίδα 

περί μείωσης ταχύτητας 

 

879717,57 

 

4040143,29 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την υπ’ αρ. 15/2022  Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), και των άρθρων 79 και  
93 του Ν.3463/2006,  

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
επτά (47) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και δύο (2) απόντων, του 

Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη και του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Νικόλαου Γιαννά, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και τα σαράντα επτά (47) 
μέλη.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την υπ΄αρ. 15/2022 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Ρόδου και ειδικότερα: 

 

Εγκρίνει την μελέτη προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την 

εκτέλεση εργασιών της «Α΄ Φάσης» του έργου ¨Ανάπλαση και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου”, σύμφωνα με την ανωτέρω 

εισήγηση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου. 
 

 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                                                

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                               ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 

ΕΓΣΑ 87 

 Χ Υ 

Πινακίδα Π 66.12 
879711,94 

 

4040692,91 

 

Πινακίδα Π 66.12 
879700,68 

 

4040167,15 

 

Ρ 50δ 
879643,53 

 

4040253,21 

 

Ρ2 
879649,10 

 

4040307,20 

 

Ρ2 
879655,09 

 

4040298,14 

 

Ρ7 
879657,48 

 

4040260,67 

 

Κ20 και Κ6α 
879685,89 

 

4040192,91 

 

Ρ30 και Ρ32 
879672,65 

 

4040241,23 

 

Κ20 και Κ6δ 
879724,56 

 

4040661,31 

 

Ρ30 και Ρ32 
879748,29 

 

4040620,51 

 

Πληροφοριακή πινακίδα 

περί μείωσης ταχύτητας 

 

879711,47 

 

4040709,46 

 

Πληροφοριακή πινακίδα 

περί μείωσης ταχύτητας 

 

879717,57 

 

4040143,29 
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