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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 9ης δια περιφοράς Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης: 09η/27-11-2020 
Αρ. αποφ.:           100/27-11-2020                                                       ΑΔΑ: 

 

Περίληψη 
 

Έγκριση  της  υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Ρόδου  με  θέμα  
 «Μονοδρόμηση οδών Μιχ. Μπόνη, τμήματος  Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες οδών 

στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020)» 
 

Στη Ρόδο σήμερα 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 με την δια περιφοράς διαδικασία η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου (Αποφ. Δ.Σ., 761/08-09-2019 περί της εκλογής τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών Ε.Π.Ζ., 276/23-09-2020 περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους), 
έπειτα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Στέφανου Δράκου  (Αποφ. 
Δημάρχου 2116/29-09-2020 «περί ορισμού Αντιδημάρχων ως τακτικά μέλη στην Ε.Π.Ζ»), με αριθ. 

πρωτ. 2/59519/23-11-2020, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στις 
Εγκυκλίους 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 και 426/2020 

με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-2020 του ΥΠΕΣ, αποφασίζει την έκδοση της κατωτέρω απόφασης. 

      Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών συναινούν με την 
δια περιφοράς διαδικασία δέκα (10) μέλη ήτοι: 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Στέφανος Δράκος Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2) Ιωάννης Αφεντούλης – 
Αντιπρόεδρος, 3) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου Αντιδήμαρχος – Μέλος,   4) Νικόλαος Καραμαρίτης 

Αντιδήμαρχος – Μέλος,  5) Παναγιώτης Σταμάτης Αντιδήμαρχος – Μέλος, 6) Αθανάσιος Στάμος 
Αντιδήμαρχος – Μέλος, 7) Σπυρίδων Σπυρόπουλος – Μέλος, 8) Βασίλειος Παπαοικονόμου – Μέλος,          

9) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος, 10) Σάββας Χριστοδούλου -  Αναπληρωματικό μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  2) Νικόλαος Γιαννάς - Μέλος 

 
      και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης της 9ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 
 

Απόφαση 78/2020 του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 
 

ΘΕΜΑ 1: «Μονοδρόμηση οδών  Μιχ. Μπόνη, τμήματος Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες 
οδών στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020)» 

 

 Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου ηλεκτρονικά, με 
email, για όλα τα θέματα της Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου έξι (6) θεμάτων, 

ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για την έγκριση της υπ’αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020 με θέμα 
«Μονοδρόμηση οδών  Μιχ. Μπόνη, τμήματος Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες οδών 

στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του 

τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών η οποία έχει ως εξής: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Σκοπιμότητα σύνταξης μελέτης 

 
Η περιοχή της «Ροδοπούλας» τα τελευταία χρόνια έχει έντονη ανοικοδόμηση. 

Η υπηρεσία μας δεν έχει προβεί σε λήψη κανονιστικών αποφάσεων περί προτεραιοτήτων οδών 
μέχρι σήμερα και εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. 

Στην οδό Μιχαήλ Μπόνη λειτουργεί το  4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου και κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
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Η οδός Μιχ. Μπόνη είναι διπλής κατεύθυνσης και ενώνει δύο οδούς, την Ηλία Βενέζη και την 
Α.Παπαδιαμάντη. Έμπροσθεν της σχολικής μονάδας υπάρχει πεζοδρόμιο. 

Τις ώρες λειτουργίας του σχολείου υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 
 Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε σχετικό αίτημα για τη μονοδρόμηση της οδού. 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και το αίτημα της διευθύντριας 
του σχολείου έκρινε αναγκαίο να μελετηθούν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι (Μονάδα Επιβατικών 

Αυτοκινήτων /Ωρα Κυκλοφοριακής Αιχμής) στα σημεία εισόδου - εξόδου της οδού Μιχαήλ Μπόνη. 

Κυκλοφοριακή ικανότητα οδών και σύνθεση κυκλοφορίας  
Η κυκλοφοριακή ικανότητα αποτελεί την ποσοτική έκφραση της ικανότητας των διαφόρων 

στοιχείων του οδικού συστήματος για να εξυπηρετεί συγκεκριμένους κυκλοφοριακούς φόρτους. 
Η οδός Μιχ. Μπόνη με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής έχει πλάτος 6,00 μέτρα και 

υφίσταται  πεζοδρόμιο πλάτους 2,00 μέτρων επί της πρόσοψης της σχολικής μονάδας. Επίσης στην 

οδό υπάρχει άναρχη στάθμευση οχημάτων (ως επι το πλείστον οχήματα καθηγητών και ΜΟΤΟ 
μαθητών) εκατέρωθεν της οδού.  

Η σύνθεση της κυκλοφορίας της οδού είναι ΙΧ , ΜΟΤΟ  και λεωφορεία που μεταφέρουν 
μαθητές από την οδό Ηλία Βενέζη προς την οδό Παπαδιαμάντη. 

 
Κυκλοφοριακές μετρήσεις  

Η Υπηρεσία μας προέβη σε μετρήσεις στις ακόλουθες θέσεις: 

 
 Θέση 1: Συμβολή οδών Α. Παπαδιαμάντη – Μιχ. Μπόνη 

 Θέση 2: Συμβολή οδών Α.Παπαδιαμάντη – Γ. Διαμαντίδη 

 Θέση 3: Συμβολή οδών Ηλία Βενέζη – Μιχ. Μπόνη  

 Θέση 4: Συμβολή οδών Ηλία Βενέζη – Παν. Μιχαηλίδη 

 Θέση 5: Ανώνυμη οδός Μιχ. Μπόνη – Παν. Μιχαηλιδη 

Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι φαίνονται στο Παράρτημα Ι που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
  

Συμπεράσματα: 
1. Η οδός Μιχ. Μπόνη την ώρα αιχμής (ώρες λειτουργίας σχολείου) έχει ίδιο κυκλοφοριακό φόρτο 

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. 
2. Στη συμβολή των οδών Ηλία Βενέζη – Μιχ.Μπόνη – Παν.Μιχαηλίδη με την υπάρχουσα 

κυκλοφοριακή κατάσταση υπάρχουν 10 δυνατές κατευθύνσεις οχημάτων. 

3. Στην οδό Μιχ. Μπόνη εισέρχονται από την Ηλία Βενέζη τρία (3) λεωφορεία που μεταφέρουν 
μαθητές. Οι μαθητές κατεβαίνουν επί του πεζοδρομίου που υπάρχει έμπροσθεν του σχολείου. 

4. Στην συμβολή των οδών Μιχ.Μπόνη και Παν.Μιχαηλίδη με την οδό Ηλία Βενέζη δημιουργείται 
σύγχυση στους οδηγούς και  υπάρχουν άναρχες κατευθύνσεις και  πολλές παραβάσεις από 

τους χρήστες της οδού. 

5. Η ύπαρξη λειτουργίας περιπτέρου στη συμβολή των ανωτέρων οδών (πάνω στη νησίδα που 
φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο) επιβαρύνει το πρόβλημα της κυκλοφοριακής κατάστασης. 

 
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω με την παρούσα μελέτη προβλέπει: 

 
1. Τη μονοδρόμηση της οδού Μιχ. Μπόνη με κατεύθυνση από την οδό Ηλία Βενέζη προς την οδό 

Α. Παπαδιαμάντη. 

2. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παν. Μιχαηλίδη από τη συμβολή της με την  ανώνυμη 
οδό (πίσω από το περίπτερο) έως  την οδό Η.Βενέζη  με την αυτή κατεύθυνση. 

3. Την εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης αποτελούμενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι 
οποίες θα πλαισιώνονται από μια συνεχή γραμμή στην προέκταση της υφιστάμενης νησίδας 

στη συμβολή των οδών Ηλία Βενέζη – Μπόνη- Μιχαηλίδη με κίτρινο χρώμα για την 

απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην περιοχή αυτή (εφαρμογή άρθρο 5 παράγραφος 5α του 
Κ.Ο.Κ.).  

4. Λόγω της επιβάρυνσης της οδού Γ. Διαμαντίδη που θα προκύψει από τη μονοδρόμηση της 
οδού Μπόνη με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προτεραιότητα της οδού Διαμαντίδη έναντι 

όλων των καθέτων οδών πλην της οδού Α. Παπαδιαμάντη,  

5. Την προτεραιότητα της οδού Χατζηκωσταντή έναντι όλων των καθέτων οδών πλην της οδού 
Γ. Σεφέρη (απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Ροδοπούλας) 

 
Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση που 

φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο.  
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 Εφαρμογή κανονιστικής απόφασης 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης. 

Στο Σχέδιο Σ-1 φαίνεται η απαιτούμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για την εφαρμογή της 

προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και ο Πίνακας με τις ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 
ΕΓΣΑ 87 της κατακόρυφης σήμανσης. 

 
Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 

του Δήμου διότι οι πινακίδες που θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουν στις αποθήκες του Δήμου και θα 

τοποθετηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο θα κάνει και τις απαραίτητες οριζόντιες 
σημάνσεις.  

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του:  

 Την υπ’ αριθ. μελέτη Α.Ρ.Μ.:15/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών, 

 Το Παράρτημα Ι που συνοδεύει την παρούσα μελέτη όπου φαίνονται οι κυκλοφοριακοί φόρτοι 

και επισυνάπτεται στο παρόν απόσπασμα πρακτικού 
 Τα αποσπάσματα σχεδίων της περιοχής Ροδοπούλας που επισυνάπτονται στο παρόν 

απόσπασμα πρακτικού 

 Τις καταστάσεις ψηφοφορίας για το ανωτέρω θέμα, οι οποίες απεστάλησαν ηλεκτρονικά και 

επεστράφησαν συμπληρωμένες  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εισηγηθεί ομόφωνα θετικά για: 

 

1. Τη μονοδρόμηση της οδού Μιχ. Μπόνη με κατεύθυνση από την οδό Ηλία Βενέζη προς την οδό 
Α. Παπαδιαμάντη. 

2. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παν. Μιχαηλίδη από τη συμβολή της με την  ανώνυμη 
οδό (πίσω από το περίπτερο) έως  την οδό Η.Βενέζη  με την αυτή κατεύθυνση. 

3. Την εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης αποτελούμενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι 

οποίες θα πλαισιώνονται από μια συνεχή γραμμή στην προέκταση της υφιστάμενης νησίδας 
στη συμβολή των οδών Ηλία Βενέζη – Μπόνη- Μιχαηλίδη με κίτρινο χρώμα για την 

απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην περιοχή αυτή (εφαρμογή άρθρο 5 παράγραφος 5α του 
Κ.Ο.Κ.).  

4. Λόγω της επιβάρυνσης της οδού Γ. Διαμαντίδη που θα προκύψει από τη μονοδρόμηση της 

οδού Μπόνη με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προτεραιότητα της οδού Διαμαντίδη έναντι 
όλων των καθέτων οδών πλην της οδού Α. Παπαδιαμάντη,  

5. Την προτεραιότητα της οδού Χατζηκωσταντή έναντι όλων των καθέτων οδών πλην της οδού 
Γ. Σεφέρη (απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Ροδοπούλας) 

 

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση που 
φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο.  

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η λήψη κανονιστικής απόφασης. 

Στο Σχέδιο Σ-1 φαίνεται η απαιτούμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για την εφαρμογή της 
προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και ο Πίνακας με τις ενδεικτικές συντεταγμένες κατά 

ΕΓΣΑ 87 της κατακόρυφης σήμανσης. 

 
Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Δήμου διότι οι πινακίδες που θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουν στις αποθήκες του 
Δήμου και θα τοποθετηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο θα κάνει και τις απαραίτητες 

οριζόντιες σημάνσεις.  
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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 με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. β του Ν. 4685/2020 και της παρ. 3 του άρθρου 

40 του Ν. 4735/2020  περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
β) Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 

δ) Τις με αρ. 163/33282/29.05.2020, 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 60249/22.09.2020, 
426/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 

ε) Την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου 
στ) Την υπ’ αριθ. μελέτη Α.Ρ.Μ.:15/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομής, του τμήματος 

Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών και το Παράρτημα Ι που την συνοδεύει,  

ζ) Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - 
με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, και είτε επιστράφηκε συμπληρωμένη, είτε απάντησαν με 

ηλεκτρονικό μήνυμα όπου για το συγκεκριμένο θέμα ψήφισαν όλοι «Υπέρ», 
η) Το από 24-11-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο 

αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 78/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  

1. Τη μονοδρόμηση της οδού Μιχ. Μπόνη με κατεύθυνση από την οδό Ηλία Βενέζη προς την οδό 

Α. Παπαδιαμάντη. 
2. Τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Παν. Μιχαηλίδη από τη συμβολή της με την  ανώνυμη 

οδό (πίσω από το περίπτερο) έως  την οδό Η.Βενέζη  με την αυτή κατεύθυνση. 
3. Την εφαρμογή οριζόντιας διαγράμμισης αποτελούμενη από παράλληλες λοξές λωρίδες, οι 

οποίες θα πλαισιώνονται από μια συνεχή γραμμή στην προέκταση της υφιστάμενης νησίδας 

στη συμβολή των οδών Ηλία Βενέζη – Μπόνη- Μιχαηλίδη με κίτρινο χρώμα για την 
απαγόρευση εισόδου οχημάτων στην περιοχή αυτή (εφαρμογή άρθρο 5 παράγραφος 5α του 

Κ.Ο.Κ.).  
4. Λόγω της επιβάρυνσης της οδού Γ. Διαμαντίδη που θα προκύψει από τη μονοδρόμηση της 

οδού Μπόνη με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προτεραιότητα της οδού Διαμαντίδη έναντι 

όλων των καθέτων οδών πλην της οδού Α. Παπαδιαμάντη,  
5. Την προτεραιότητα της οδού Χατζηκωσταντή έναντι όλων των καθέτων οδών πλην της οδού 

Γ. Σεφέρη (απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Ροδοπούλας) 
 

Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρων θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατακόρυφη σήμανση που 
φαίνεται στο συνημμένο και θεωρημένο σχέδιο.  

Στο Σχέδιο Σ-1 φαίνεται η απαιτούμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για την εφαρμογή 

της προτεινόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης καθώς και ο Πίνακας με τις ενδεικτικές συντεταγμένες 
κατά ΕΓΣΑ 87 της κατακόρυφης σήμανσης. 

Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης δεν θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Δήμου διότι οι πινακίδες που θα χρησιμοποιηθούν υπάρχουν στις αποθήκες του 

Δήμου και θα τοποθετηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό το οποίο θα κάνει και τις απαραίτητες 

οριζόντιες σημάνσεις.  
 

  Ο Πρόεδρος                                                                                Τα Μέλη 
Στέφανος Δράκος                                                                1) Ιωάννης Αφεντούλης 

                                                                                         2) Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγιόγλου 
                                                                                3) Νικόλαος Καραμαρίτης 

                                                                                4) Παναγιώτης Σταμάτης     

                                                                                5) Αθανάσιος Στάμος 
                                                                                6) Σπυρίδων Σπυρόπουλος 
                                                                                7) Βασίλειος Παπαοϊκονόμου 
                                                                                8) Δημήτριος Ιωσήφ 

                                                                                         9) Σάββας Χριστοδούλου 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος 

 
Στέφανος Δράκος 

Αντιδήμαρχος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(Κυκλοφοριακές μετρήσεις από το Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) 

 
 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ εισοδου – εξόδου οχημάτων  

Συγκρότημα παρατηρητηρών της υπηρεσίας μας, πραγματοποίησε κυκλοφοριακές μετρήσεις (φόρτος 

οχημάτων – επιβατικών οχημάτων – ταξι – λεωφορείων και μοτοποδηλάτων) στα κάτωθι σημεία: 
 Θέση 1: Συμβολή οδών Α.Παπαδιαμάντη – Μιχ. Μπόνη 

 Θέση 2: Συμβολή οδών Α.Παπαδιαμάντη – Γ. Διαμαντίδη 

 Θέση 3: Συμβολή οδών Ηλία Βενέζη – Μιχ. Μπόνη (από Αποστόλου Παύλου προς Σεφέρη) 

 Θέση 4: Συμβολή οδών Ηλία Βενέζη – Παν. Μιχαηλίδη 

 Θέση 5: Ανώνυμη οδός Μιχ. Μπόνη – Παν. Μιχαηλίιδη 

 

Η ημερομηνία καταγραφής ήταν την 30η Σεπτεμβρίου του 2020. Η επιλογή των χρονικών διαστημάτων 
έγινε λαμβάνοντας υπόψη την ώρα προσέλευσης των παιδιών στα σχολεία και την ώρα αποχώρησης 

τους.  

  07:30-8:30 12:30 – 13:30 

  I.X. MOTO I.X. MOTO 

Θέση 1: 

 

Από Παπαδιαμάντη προς Μιχ. Μπόνη 82 22 87 54 

Από Μπόνη προς Παπαδιαμάντη 55+3 bus 35 76 44 

Θέση 2: 
 

Από Παπαδιαμάντη προς Γ. Διαμαντίδη 26 2 13 4 

Από Γ. Διαμαντίδη προς Παπαδιαμάντη 18 1 16 3 

Θέση 3: 

Από Ηλία Βενέζη προς Μιχ. Μπόνη με 

δεξιά στροφή 

43+2 bus 10 40 11 

Από Ηλία Βενέζη προς Μιχ. Μπόνη με 
αρισερη στροφή 

14+1 bus 7 40 28 

Από Μιχ. Μπόνη προς Ηλία Βενέζη με 
αριστερή στροφή  

28 5 29 5 

Από Μιχ. Μπόνη προς Ηλία Βενέζη με 

δεξιά στροφή 

30 17 26 24 

Θέση 4: 

Από Παν. Μιχηλιδη προς Ηλια Βενέζη με 
αριστερή στροφή 

32+1 bus 3 19 1 

Από Παν. Μιχηλιδη προς Ηλια Βενέζη με 
δεξία  στροφή 

20 0 9 3 

Από Ηλία Βενέζη προς Παν. Μιχαηλίδη με 

δεξιά στροφή 

7 0 7 0 

Από Ηλία Βενέζη προς Παν. Μιχαηλίδη με 
αριστερή στροφή 

10 1 3 0 

Θέση 5: 
Από Μιχ. Μπόνη προς Παν. Μιχαηλίδη 33 2 25 5 

Από Παν. Μιχαηλίδη προς Μιχ. Μπόνη  5 0 3 0 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΦΟΡΤΟΙ   ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΣΕ ΜΕΑ 

     

  I.X. MOTO I.X. MOTO ΜΕΑ 

Θέση 1: 

 

Από Παπαδιαμάντη προς Μιχ. Μπόνη   87 54 114 

Από Μπόνη προς Παπαδιαμάντη   76+3bus 44 103 

Θέση 2: 

 

Από Παπαδιαμάντη προς Γ. 
Διαμαντίδη 

26   4 28 

Από Γ. Διαμαντίδη προς 
Παπαδιαμάντη 

18   3 20 

Θέση 3: 

Από Ηλία Βενέζη προς Μιχ. Μπόνη με 

δεξιά στροφή 

43+2 

bus 

  11 52 

Από Ηλία Βενέζη προς Μιχ. Μπόνη με 
αρισερη στροφή 

  40+1 bus 28 56 

Από Μιχ. Μπόνη προς Ηλία Βενέζη με 

αριστερή στροφή  

  29 5 32 

Από Μιχ. Μπόνη προς Ηλία Βενέζη με 

δεξιά στροφή 

30   24 42 

Θέση 4: 
Από Παν. Μιχηλιδη προς Ηλια Βενέζη 
με αριστερή στροφή 

32+1 
bus 

3   35 

ΑΔΑ: Ω27ΝΩ1Ρ-ΗΝΙ



6 
 

Από Παν. Μιχηλιδη προς Ηλια Βενέζη 
με δεξία  στροφή 

20   3 22 

Από Ηλία Βενέζη προς Παν. 

Μιχαηλίδη με δεξιά στροφή 

7 0   7 

Από Ηλία Βενέζη προς Παν. 

Μιχαηλίδη με αριστερή στροφή 

10 1   11 

Θέση 5: 
Από Μιχ. Μπόνη προς Παν. Μιχαηλίδη 33   5 36 

Από Παν. Μιχαηλίδη προς Μιχ. Μπόνη  5 0   5 

Συνολικοί Κυκλοφοριακοί Φόρτοι 

Οδός  Μιχ.Μπόνη Από Παπαδιαμάντη 114 

 Από Ηλία Βενέζη και Ανώνυμη (52+56+5) =113 + Λεωφορεία 
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