
1 

 

1 

 

 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

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

Της από  16/10/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 21/16-10-2017    Αριθ. Απόφασης:811/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/83764/12.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

  

 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

5. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

6.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

7.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  27.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 28. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραμματέας 
 

9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

30. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
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Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

32. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

33.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 9. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 12.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδημαρχος 
13. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

7. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

 (δικ/νος) 

14. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 2.3 : Έγκριση της υπ΄αριθ.149/2017 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 
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33α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ιαλυσού με θέμα: «Εξέταση και λήψη κανονιστικής απόφασης 
σχετικά με έγγραφο εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, με θέμα την υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστική μελέτη 
του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών με Τίτλο «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης 
οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό Ιαλυσού στην 
Δ.Κ. Ιαλυσού».   
 

 

Ο  Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου εισηγούμενος το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 149/2017 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  η οποία έχει ως εξής: 

 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Παλαιολόγου έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’ αριθ. 33α/2017 8/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ιαλυσού που αφορά στο θέμα και έχει ως ακολούθως: 
 
 ΘΕΜΑ 1ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  :  
 
Εξέταση και λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με έγγραφο εκ της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με θέμα την υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστική μελέτη 
του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με Τίτλο 
«Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την 
οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού».   

 Αριθμός Απόφασης   33α/2017 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού κ. Μπότσαρη Ερμιόνη, θέτει 
υπόψη των μελών του Σώματος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με 
την εισήγηση  της ίδιας,  η οποία αναφέρει τα εξής: 
Το αρ.πρωτ. 16/35205/15-05-2017  έγγραφο  εκ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών με θέμα: Αποστολή της υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστικής μελέτης του 
Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με Τίτλο 
«Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την 
οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού.  Σχετικά :- Η υπ΄αριθ. 7/2017 Απόφαση της Δ.Κ. 
Ιαλυσού-, με το οποίο ζητά την λήψη «κανονιστικής» απόφασης , από το 
Συμβούλιο της Δ.Κ. για την εφαρμογή της μελέτης που έγινε κατόπιν αυτοψίας 
από την Υπηρεσία Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Η υπηρεσία Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών με την παρούσα μελέτη της προτείνει:  

1)Την μονοδρόμηση της εν λόγω οδού με κατεύθυνση από την οδό Τριαντών 
σημείο Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87 Χ:872741.17 και Υ: 
4038070.93 προς την οδό  Ιαλυσού, σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ ΄87 Χ:872711.89 και Υ: 4038078.32 καθώς και την απαγόρευση Στάσης και 
Στάθμευσης  αμφίπλευρα της οδού όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Ρ-1. 

2) Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το σημείο Β  απαιτείται η απαγόρευση 
Στάσης και Στάθμευσης  επί της  οδού Ιαλυσού από το σημείο 1΄εως και το σημείο 
1 (μήκους 12 m) κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ. 2θ του ΚΟΚ και από το 
σημείο 5 έως το σημείο 6 (μήκους περίπου 8m). 

Κρίνετε δε σκόπιμη και η τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας έναντι του 
σημείου Β.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει:  
Α)κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις θέσεις 
1’,1, 2, 3, 4,  (με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87). 
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Β) οριζόντια σήμανση της οδού   
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατά πλάτος 
διαγράμμιση, με λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η 
οποία καθορίζει τη θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν 
την πορεία τους λόγω της  πινακίδας ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ 
(Ρ-2 στη θέση 1) και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 1’ – 1- 2, και 5 – 6.  
Επίσης αναφέρετε και στο εισερχόμενο  έγγραφο με αρ πρωτ. 1016/49/563/14-06-
2017, (11/47317/20-06-2017Δ.Ε.Ιαλυσού) εκ του Α.Τ. Ιαλυσού με θέμα : 
Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών 
με την οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού. Το παρών έγγραφο αφορά απάντηση 
στα σχετικά με το θέμα έγγραφα  με αριθ. πρωτ. 16/35764/16-05-2017 Δ. 
Ρόδου και 1016/49/715-β/19-06-2017 έγγραφο Τ.Τ Ρόδου.  
Το Σώμα αφού εξέτασε  τα έγγραφα  ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ( ΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ, 16/35205/15-05-2017  ), ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος, η Πρόεδρος καλεί το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
Το Σώμα, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του Ν.3852/2010.                          
     Αποφασίζει ομόφωνα 
  
 
1. Την μονοδρόμηση της εν λόγω οδού με κατεύθυνση από την όδό Τριαντών 
σημείο Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872741.17 και Υ: 
4038070.93 προς την οδό Ιαλυσού  σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ ’87 Χ:872711.89 και  Υ:4038078.32 καθώς και την απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης αμφίπλευρα  της οδού(συνημμένο σχέδιο Ρ-1). 
2. Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το σημείο Β, απαιτείται η 
απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ιαλυσού από το σημείο 1’ έως το 
σημείο 1(μήκους 12,00μ.)  κατ’ εφαρμογή του αρθρου34 παρ.2θ του ΚΟΚ και από 
το σημείο 5 έως το σημείο 6 (μήκους περίπου 8,00μ.).  
Κρίνεται δε σκόπιμο και η τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας έναντι του 
σημείου Β. 
 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 1’,1, 2, 3, 4,  (με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87) ως παρακάτω: 

 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 
ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 

  
    Χ Ψ 
Ρ-40 & Ρ-27 1' 872715.58 4038091.14 
Ρ-2 & Ρ-47 & Ρ-
7 1 872712.34 4038079.57 
Ρ-40 2 872738.34 4038072.97 
Ρ-40 3 872741.00 4038069.07 

 



5 

 

5 

 

• οριζόντια σήμανση της οδού   
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατά πλάτος διαγράμμιση, με 
λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 
θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους 
λόγω της  πινακίδας ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2 στη θέση 1) 
και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 1’ – 1- 2, και 5 - 6,  
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ 
ΕΓΣΑ 87  

Διαγραμμιση με Κιτρινο 
χρώμα συνεχούς γραμμής Χ Υ 

Διαδρομή (1'-1-2) 

1' 872715.58 4038091.14 

1 872712.34 4038079.57 

2 872738.34 4038072.97 

Διαδρομή ( 3-4) 
3 872741.00 4038069.07 

4 872711.48 4038076.14 

Διαδρομή ( 5-6) 
5 872708.14 4038078.46 

6 872706.21 4038070.97 
Διαγράμμιση με Λευκό 
χρώμα & αναγραφη λέξης 
(STOP)     

Διαδρομη (1-4) 
1 872712.34 4038079.57 

4 872711.48 4038076.14 

 
 
Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του 
τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια 
διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ έθεσε υπόψη των μελών την 
υπ’ αριθ. 5/2017μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 
Μεταφορών ποία έχει ως εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
 

Η παρούσα τεχνική μελέτη περιλαμβάνει κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Δημοτική 
Κοινότητα Ιαλυσού. 
Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν την ανώνυμη νεοασφαλτοστρωμένη οδό που 
συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό Ιαλυσού όπως απεικονίζεται στο συνημμένο 
σχέδιο Ρ-1. 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη  
� Την με αρ.07/2017 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Ιαλυσού. 
� τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού (μέσο πλάτος οδοστρώματος 3,50μ και 
συνολικού μήκους ~30,00μ) 
� τη μη ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών έως και σήμερα. 
� τις υπάρχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών που συμβάλουν με την 
ανώνυμη οδό 
προτείνει : 
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1) την μονοδρόμηση της εν λόγω οδού με κατεύθυνση από την όδό Τριαντών σημείο 
Α με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872741.17 και Υ: 4038070.93 προς 
την οδό Ιαλυσού  σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872711.89 

και                             Υ:4038078.32 καθώς και την απαγόρευση στάσης και 
στάθμευσης αμφίπλευρα  της οδού(συνημμένο σχέδιο Ρ-1). 
2) Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το σημείο Β, απαιτείται η απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ιαλυσού από το σημείο 1’ έως το σημείο 
1(μήκους 12,00μ.)  κατ’ εφαρμογή του αρθρου34 παρ.2θ του ΚΟΚ και από το σημείο 
5 έως το σημείο 6 (μήκους περίπου 8,00μ.).  
Κρίνεται δε σκόπιμο και η τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας έναντι του 
σημείου Β. 
 
 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 1’,1, 2, 3, 4,  (με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87) ως παρακάτω: 
 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 
  

    Χ Ψ 

Ρ-40 & Ρ-27 1' 872715.58 4038091.14 

Ρ-2 & Ρ-47 & Ρ-7 1 872712.34 4038079.57 

Ρ-40 2 872738.34 4038072.97 

Ρ-40 3 872741.00 4038069.07 

 
• οριζόντια σήμανση της οδού   
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατά πλάτος 
διαγράμμιση, με λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η 
οποία καθορίζει τη θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να 
διακόψουν την πορεία τους λόγω της  πινακίδας ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2 στη θέση 1) και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για 
την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 1’ – 
1- 2, και 5 - 6,  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87  
Διαγραμμιση με Κιτρινο χρώμα 
συνεχούς γραμμής Χ Υ 

Διαδρομή (1'-1-2) 

1' 872715.58 4038091.14 

1 872712.34 4038079.57 

2 872738.34 4038072.97 

Διαδρομή ( 3-4) 
3 872741.00 4038069.07 

4 872711.48 4038076.14 

Διαδρομή ( 5-6) 
5 872708.14 4038078.46 

6 872706.21 4038070.97 

Διαγράμμιση με Λευκό χρώμα 
& αναγραφη λέξης (STOP)     

Διαδρομη (1-4) 
1 872712.34 4038079.57 

4 872711.48 4038076.14 
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Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του 
τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και 
οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής 
απόφασης». 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η παριστάμενη υπάλληλος της Δνσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών, κ. Κυριακή Καμπουράκη που είπε τα εξής: 
Τον Απρίλιο του 2017 η Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού πήρε απόφαση για μια νέα 
ασφαλτοστρωμένη οδό τη μονοδρόμηση της χωρίς να λέει την κατεύθυνση. Οπότε 
η Υπηρεσία μας έκανε μια τεχνική μελέτη, ορίζουμε την κατεύθυνση της οδού. 
Υπάρχουν κάποια έγγραφα της τροχαίας τα οποία δεν έχει λάβει υπόψη της ούτε η 
μελέτη μας, ούτε και η Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού. Είπαμε ότι ορίζουμε την 
κατεύθυνση της οδού , βάζουμε τα σήματα για να προχωρήσει η κανονιστική, Και 
το ξαναστέλλουμε πίσω στην  Δημοτική Κοινότητα για να είναι σύμφωνη η 
απόφαση της με τη δική μας την μελέτη. Στέλλουμε επίσης και έγγραφο προς την 
Τροχαία για τις δικές της απόψεις. Απάντησε στην Δημοτική Κοινότητα και όχι σε 
μας. Στην  τελευταία απόφαση της κοινότητας που είναι σύμφωνη με την μελέτη, 
δεν κάνει μνεία στα έγγραφα αυτά της Τροχαίας, η οποία έχει τις αντιρρήσεις της 
για την  κατεύθυνση που δώσαμε εμείς στην οδό. Αφορά το δρόμο που βρίσκεται 
απέναντι από το κατάστημα του κ. Σαχίνη. Είναι 50 μέτρα δρόμος, ένα μικρό 
στενάκι. Εμείς δώσαμε την κατεύθυνση από την Ιαλυσού προς την Τριαντών, διότι 
70 μέτρα παραπάνω υπάρχει η αντίστροφη κίνηση για να μπορέσουν να πάνε στα 
φανάρια. Με αυτό το σκεπτικό και με το σκεπτικό ότι η δυτική πλευρά του 
οικισμού, ο μόνος τρόπος για να μπείς στο συνεκτικό κομμάτι του ιστού ήταν να 
βγει έξω στα φανάρια, επιφορτίζοντας τα φανάρια και στις δύο πλευρές. Η τροχαία 
δεν συμφωνεί με την κατεύθυνση που δίνουμε και προτείνει την αντιδρόμηση της 
οδού. Τους μόνους που εξυπηρετεί αυτή η αντιδρόμηση, γιατί δεν έχει λόγους 
κάποιος που μπαίνει, σε είκοσι (20) μέτρα να ξαναγυρίσει στα φανάρια, είναι οι 
ταξιτζήδες. Να τονίσουμε ότι η χρήση της οδού, γιατί από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, 
γίνεται κίνηση. Γίνεται αμφίδρομη. Μπαίνουνε και από την Ιαλυσού και από την 
Τριαντών. Επισημαίνουμε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι από το Νόμο να 
ζητήσουμε την άποψη της Τροχαίας, πολύ περισσότερο να την αποδεχθούμε. 
 
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η κ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ υπάλληλος  Δνσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδομών που είπε ότι στέλλουμε έγγραφο στην Τροχαία για 
να εκφράσει τις απόψεις της διότι η τροχαία καταγράφει κάποια ατυχήματα και 
κάποια άλλα συμβάντα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Στα έγγραφα της η Τροχαία 
δεν αναφέρει ατυχήματα, απλά μας αλλάζει τη φορά. Ο νόμος δεν μας 
υποχρεώνει να έχουμε τη γνώμη της Τροχαίας.  
                    
 

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) περί Αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α΄/8-6-2006 από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση ύπαρξης σύμφωνης γνώμης 
της Τροχαίας,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1) Εγκρίνει την υπ’ αριθ.  33α/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας 
Ιαλυσού και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Α) τη μονοδρόμηση της οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό 
Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού με κατεύθυνση από την όδό Τριαντών σημείο Α με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872741.17 και Υ: 4038070.93 προς την οδό 
Ιαλυσού  σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872711.89 και 
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Υ:4038078.32 καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αμφίπλευρα  της 
οδού(συνημμένο σχέδιο Ρ-1). 
Β) Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το σημείο Β, εισηγείται την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ιαλυσού από το σημείο 1’ έως το σημείο 
1(μήκους 12,00μ.)  κατ’ εφαρμογή του αρθρου34 παρ.2θ του ΚΟΚ και από το σημείο 
5 έως το σημείο 6 (μήκους περίπου 8,00μ.).  
Κρίνεται δε σκόπιμο και η τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας έναντι του 
σημείου Β. 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων θα πρέπει να γίνει  
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 1’,1, 2, 3, 4,  (με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87) ως παρακάτω: 
 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 
  

    Χ Ψ 

Ρ-40 & Ρ-27 1' 872715.58 4038091.14 

Ρ-2 & Ρ-47 & Ρ-7 1 872712.34 4038079.57 

Ρ-40 2 872738.34 4038072.97 

Ρ-40 3 872741.00 4038069.07 

• οριζόντια σήμανση της οδού   
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατά πλάτος διαγράμμιση, με 
λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 
θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους 
λόγω της  πινακίδας ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2 στη θέση 1) 
και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 1’ – 1- 2, και 5 - 6, όλα τα  
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87  
Διαγραμμιση με Κιτρινο χρώμα 
συνεχούς γραμμής Χ Υ 

Διαδρομή (1'-1-2) 

1' 872715.58 4038091.14 

1 872712.34 4038079.57 

2 872738.34 4038072.97 

Διαδρομή ( 3-4) 
3 872741.00 4038069.07 

4 872711.48 4038076.14 

Διαδρομή ( 5-6) 
5 872708.14 4038078.46 

6 872706.21 4038070.97 

Διαγράμμιση με Λευκό χρώμα 
& αναγραφη λέξης (STOP)     

Διαδρομη (1-4) 
1 872712.34 4038079.57 

4 872711.48 4038076.14 

 
 
2) Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του 
τμήματος καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη και οριζόντια 
διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 
 

 



9 

 

9 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Περδίκης, Κ.Πότσος, Κ.Τρέχας, 

Στ.Παρδαλός και Α.Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης για το θέμα. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρων 93 & 79 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των 
μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την υπ΄αριθ.149/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ 
33α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου, 
για: 

 
Α) τη μονοδρόμηση της οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό 
Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού με κατεύθυνση από την όδό Τριαντών σημείο Α με 
ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872741.17 και Υ: 4038070.93 προς την οδό 
Ιαλυσού  σημείο Β με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 Χ:872711.89 και 

Υ:4038078.32 καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αμφίπλευρα  της 
οδού(συνημμένο σχέδιο Ρ-1). 
Β) Για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων από το σημείο Β, εισηγείται την απαγόρευση 
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ιαλυσού από το σημείο 1’ έως το σημείο 
1(μήκους 12,00μ.)  κατ’ εφαρμογή του αρθρου34 παρ.2θ του ΚΟΚ και από το σημείο 
5 έως το σημείο 6 (μήκους περίπου 8,00μ.).  
Κρίνεται δε σκόπιμο και η τοποθέτηση καθρέπτη ελέγχου κυκλοφορίας έναντι του 
σημείου Β. 
Για την εφαρμογή των ανωτέρων να γίνει : 
 
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις 
θέσεις 1’,1, 2, 3, 4,  (με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87) ως παρακάτω: 
 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87 
  

    Χ Ψ 

Ρ-40 & Ρ-27 1' 872715.58 4038091.14 

Ρ-2 & Ρ-47 & Ρ-7 1 872712.34 4038079.57 

Ρ-40 2 872738.34 4038072.97 

Ρ-40 3 872741.00 4038069.07 

• οριζόντια σήμανση της οδού   
Κατ΄εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 2696/99, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
μέχρι σήμερα με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατά πλάτος διαγράμμιση, με 
λευκό χρώμα με μια συνεχή γραμμή επί του πλάτους της οδού η οποία καθορίζει τη 
θέση προ της οποίας οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την πορεία τους 
λόγω της  πινακίδας ¨ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ (STOP)¨ (Ρ-2 στη θέση 1) 
και ειδική διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 
εκατέρωθεν της οδού στις διαδρομές 1’ – 1- 2, και 5 - 6, όλα τα  
 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΆ ΕΓΣΑ 87  
Διαγραμμιση με Κιτρινο χρώμα 
συνεχούς γραμμής Χ Υ 

Διαδρομή (1'-1-2) 
1' 872715.58 4038091.14 

1 872712.34 4038079.57 
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2 872738.34 4038072.97 

Διαδρομή ( 3-4) 
3 872741.00 4038069.07 

4 872711.48 4038076.14 

Διαδρομή ( 5-6) 
5 872708.14 4038078.46 

6 872706.21 4038070.97 

Διαγράμμιση με Λευκό χρώμα 
& αναγραφη λέξης (STOP)     

Διαδρομη (1-4) 
1 872712.34 4038079.57 

4 872711.48 4038076.14 

 
 

2. Η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση δεν θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, διότι οι εργασίες θα 
γίνουν από το υπαλληλικό προσωπικό του τμήματος 
καθημερινότητας και τα υλικά που απαιτούνται για την κάθετη 
και οριζόντια διαγράμμιση υπάρχουν στην αποθήκη της 
σήμανσης του Δήμου Ρόδου. 
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
     

 


