
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρ. συνεδρίασης:  4η/21-05-2021
Αρ. αποφ.             25/21-05-2021                                                                                  

Περίληψη

Έγκριση της υπ’ αρ.  14/2021 απόφασης  του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Σορωνής  με
θέμα «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σορωνής»

Στη Ρόδο σήμερα 21-05-2021 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. 2/22839/17-05-2021, 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) Νικόλαος Γιαννάς – Μέλος, 10) Δημήτριος Ιωσήφ – Μέλος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος  

     και αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της  4ης

τακτικής  δια  περιφοράς  συνεδρίασης,  επί  συνόλου  11  (έντεκα)  θεμάτων  (9  θέματα  της  ΗΔ  και
2 θέματα εκτός ΗΔ) ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα
το οποίο έχει ως εξής:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (16/22776/17-05-2021)

                ΘΕΜΑ: Αποστολή μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών  Μεταφορών   
ΑΡΜ 03/2021 «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Σορωνής»

                ΣΧΕΤ.: Τα με αριθμό πρωτ. 10/28474/22-6-2020 και 10/22530/14-5-2021 αιτήματα του Προέδρου
της Τ.Κ. Σορωνής

                Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα του προέδρου, διενήργησε κατά
καιρούς  αυτοψίες  στην  περιοχή,  όπου  διαπίστωσε  την  αναγκαιότητα  σύνταξης  μελέτης  περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Σορωνή.

Εν συνεχεία συντάχθηκε η μελέτη του θέματος που αφορά:

1. Μονοδρομήσεις οδών περιμετρικά του Δημοτικού σχολείου
2. Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου
3. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου και την προτεραιότητα αυτής
έναντι όλων των κάθετων πλην της Επαρχιακής οδού.
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4. Την προτεραιότητα της οδού Σταδίου έναντι όλων των κάθετων πλην της οδού Ελ. Βενιζέλου
5. Την προτεραιότητα των οδών Εμ. Ξάνθου και 24ης Ιουλίου 1974 έναντι όλων πλην της Επαρχιακής
και της παραλιακής οδού.

Συνημμένα:
Τεχνική Μελέτη
Σχέδια Σήμανσης Σ-1 και Σ-2

ΑΡΙΘΜΟΣ 14/2021 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Θέμα 5ο: «Έγκριση μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Τ.Κ.Σορωνής»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε, την υπ΄αριθμό 3/2021
μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και  Υποδομών  του  Δήμου  μας  και  τα  αριθμ.  πρωτ.10/28474/22-6-2020  και   10/22530/14-5-2021
έγγραφα μας.
Η τεχνική έκθεση της υπηρεσίας είναι:

Η παρούσα μελέτη αφορά  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό της Σορωνής του  Δήμου Ρόδου.
Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας η υπηρεσία

διενήργησε αυτοψία και εν συνεχεία συνέταξε την παρούσα μελέτη.
Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:

Α. Μονοδρόμηση οδών στην περιοχή που βρίσκονται οι σχολικές μονάδες 
Στην  περιοχή  που  στεγάζονται  οι  σχολικές  μονάδες,  τα  γεωμετρικά  στοιχεία  των  οδών  και  ο

υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη λειτουργία αυτών, απαιτεί τη μονοδρόμηση των οδών
περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Η προτεραιότητα της οδού Ελ. Βενιζέλου έναντι όλων των καθέτων που συμβάλλουν σε αυτήν,
πλην της Επαρχιακής οδού.

Η προτεραιότητα της οδού Σταδίου έναντι όλων των καθέτων πλην της οδού Ελ. Βενιζέλου
Καθορίζονται ως οδοί μονής κατεύθυνσης (μονόδρομοι) οι ανώνυμες οδοί όπως αυτές φαίνονται

στο συνημμένο σχέδιο (Σ-3) με κατεύθυνση 
από Α → Β →  Γ → Δ (κυκλική κίνηση οχημάτων)  και
από  Γ → Ε και από  Γ → Ζ (όπου σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, σημεία άξονα ανώνυμης οδού)
   (Συνημμένο σχέδιο Σ-2)

Β. Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται  η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ελ.

Βενιζέλου (τμήμα Η-Θ) εκατέρωθεν της οδού όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Σ-2.

Γ. Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου 
Με βάση τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, προβλέπεται η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης

Μαρτίου και ειδικότερα από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου έως το σημείο ΙΙ που φαίνεται στο
συνημμένο σχέδιο με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87  (Χ, Υ): (858932,4031222) (Συνημμένο
σχέδιο Σ-2)

Δ. Προτεραιότητα οδών  Εμ Ξάνθου και 24ης Ιουλίου 1974 έναντι όλων των καθέτων
πλην της Επαρχιακής και της παραλιακής οδού

 Προβλέπεται  η προτεραιότητα της  οδού  Εμ.  Ξάνθου  έναντι  όλων  των καθέτων  πλην του
Επαρχιακού οδικού δικτύου και της παραλιακής οδού 

 Προβλέπεται η προτεραιότητα της οδού 24ης Ιουλίου 1974 έναντι όλων των καθέτων πλην της
Επαρχιακής οδού και στη συμβολή της με την παραλιακή οδό θα εφαρμοστεί η κατακόρυφη
σήμανση βάση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 26 παράγραφος 5). 

               (Συνημμένο σχέδιο Σ-1).
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Λήψη Κανονιστικής Απόφασης 
Για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω απαιτείται η λήψη Κανονιστικής απόφασης.
Μετά  την  έγκριση  από  το  συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  το  εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη κατακόρυφη σήμανση όπως
εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Η τοποθέτηση
και η προμήθεια των σημάτων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
Χ Υ

Ανώνυμες οδοί
Κυκλική πορεία περιμετρικά

του Δημοτικού Σχολείου

Ρ-7 859209 4031281
Ρ-2 & Ρ-27 859214 4031333
Ρ-2 & Ρ-7 859124 4031355
Ρ-2 & Ρ-7 859164 4031276
Ρ-2 859152 4031399
Ρ-27 859167 4031410
Ρ-28 859133 4031396
Ρ-2 859118 4031395

Ελ. Βενιζέλου Ρ-40 και Πρ4α 859093 4031411
Ρ-40 και Πρ4γ 859116 4031365
Ρ-27 859116 4031364
Ρ-28 859126 4031338
Ρ-40 και Πρ4α 859121 4031366
Ρ-2 859114 4031411
Ρ-40 και Πρ4γ 859122 4031435

Σταδίου Ρ-2 859128 4031270
7ης Μαρτίου Ρ-55 και Ρ-7 858924 4031253

Ρ-55 και Ρ-7 858933 4031223
Εμ Ξάνθου Τοποθέτηση Ρ-2 σε όλες τις κάθετες οδούς πλην την Επαρχιακής και

της Παραλιακής οδού
24ης Ιουλίου 1974 Τοποθέτηση Ρ-2 σε όλες τις κάθετες οδούς πλην την Επαρχιακής 

οδού . Στη συμβολή της με την Παραλιακή  τοποθέτηση 
ρυθμιστικων πινακίδων κατά Κ.Ο.Κ. (άρθρο 26 παράγραφος 5).

Το Τοπικό συμβούλιο μετά τα παραπάνω  

                                            Αποφασίζει, ομόφωνα

 Εγκρίνει  την  υπ΄αριθμό  03/2021  μελέτη  του  Τμήματος  Συγκοινωνιών,  Κυκλοφορίας  και  Αδειών
Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με θέμα « Κυκλοφοριακές
Ρυθμίσεις στην Τ.Κ.Σρωνής»

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 υπ. αρ. 14/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής
στ) Το με αριθ. πρωτ: 16/22776/17-05-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υποδομών
 ζ) Την υπ΄ αρ. 03/2021 μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της
,η  οποία  περιλαμβάνεται  αυτούσια  στην  αρ.  14/2021  απόφαση  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας
Σορωνής
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η) 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»
(Οι κ.κ. Ι. Αφεντούλης και Ν. Γιαννάς ψήφισαν «Υπέρ» με την παρατήρηση: "Για αποφάσεις όπως την
συγκεκριμένη είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να ενημερωνόμαστε όπως και οι λοιποί φορείς πριν
από εμάς από συγκοινωνιακή μελέτη για τις επιπτώσεις - οφέλη - θετικά αρνητικά της προτεινομένης
τροποποίησης")
θ)  Το από 21-05-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Νομικού Συμβούλου κ. Κων/νου Γιαννακού στο οποίο
αναφέρει ότι γνωμοδοτεί θετικά για όλα τα θέματα της Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 14/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής και 

2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της υπ΄ αριθμό 03/2021 μελέτης του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του
Δήμου Ρόδου με θέμα « Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Σορωνής»

Αναλυτικότερα με την παρούσα μελέτη προβλέπονται:

Α. Μονοδρόμηση οδών στην περιοχή που βρίσκονται οι σχολικές μονάδες 
Στην  περιοχή  που  στεγάζονται  οι  σχολικές  μονάδες,  τα  γεωμετρικά  στοιχεία  των  οδών  και  ο

υφιστάμενος κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη λειτουργία αυτών, απαιτεί τη μονοδρόμηση των οδών
περιμετρικά του Δημοτικού Σχολείου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Η προτεραιότητα της οδού Ελ. Βενιζέλου έναντι όλων των καθέτων που συμβάλλουν σε αυτήν,
πλην της Επαρχιακής οδού.

Η προτεραιότητα της οδού Σταδίου έναντι όλων των καθέτων πλην της οδού Ελ. Βενιζέλου
Καθορίζονται ως οδοί μονής κατεύθυνσης (μονόδρομοι) οι ανώνυμες οδοί όπως αυτές φαίνονται

στο συνημμένο σχέδιο (Σ-3) με κατεύθυνση 
από Α → Β →  Γ → Δ (κυκλική κίνηση οχημάτων)  και
από  Γ → Ε και από  Γ → Ζ (όπου σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, σημεία άξονα ανώνυμης οδού)
   (Συνημμένο σχέδιο Σ-2)

Β. Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου
Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται  η απαγόρευση στάσης-στάθμευσης σε τμήμα της οδού Ελ.

Βενιζέλου (τμήμα Η-Θ) εκατέρωθεν της οδού όπως αυτό φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο Σ-2.

Γ. Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης Μαρτίου 
Με βάση τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, προβλέπεται η πεζοδρόμηση τμήματος της οδού 7ης

Μαρτίου και ειδικότερα από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου έως το σημείο ΙΙ που φαίνεται στο
συνημμένο σχέδιο με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87  (Χ, Υ): (858932,4031222) (Συνημμένο
σχέδιο Σ-2)

Δ. Προτεραιότητα οδών  Εμ Ξάνθου και 24ης Ιουλίου 1974 έναντι όλων των καθέτων
πλην της Επαρχιακής και της παραλιακής οδού

 Προβλέπεται  η προτεραιότητα της  οδού  Εμ.  Ξάνθου  έναντι  όλων  των καθέτων  πλην του
Επαρχιακού οδικού δικτύου και της παραλιακής οδού 

 Προβλέπεται η προτεραιότητα της οδού 24ης Ιουλίου 1974 έναντι όλων των καθέτων πλην της
Επαρχιακής οδού και στη συμβολή της με την παραλιακή οδό θα εφαρμοστεί η κατακόρυφη
σήμανση βάση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (άρθρο 26 παράγραφος 5). 

               (Συνημμένο σχέδιο Σ-1).

Μετά  την  έγκριση  από  το  συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  το  εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Ρόδου θα πρέπει να τοποθετήσει την απαραίτητη κατακόρυφη σήμανση όπως
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εμφαίνονται στο συνημμένο σχέδιο και στις θέσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Η τοποθέτηση
και η προμήθεια των σημάτων δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87
Χ Υ

Ανώνυμες οδοί
Κυκλική πορεία περιμετρικά

του Δημοτικού Σχολείου

Ρ-7 859209 4031281
Ρ-2 & Ρ-27 859214 4031333
Ρ-2 & Ρ-7 859124 4031355
Ρ-2 & Ρ-7 859164 4031276
Ρ-2 859152 4031399
Ρ-27 859167 4031410
Ρ-28 859133 4031396
Ρ-2 859118 4031395

Ελ. Βενιζέλου Ρ-40 και Πρ4α 859093 4031411
Ρ-40 και Πρ4γ 859116 4031365
Ρ-27 859116 4031364
Ρ-28 859126 4031338
Ρ-40 και Πρ4α 859121 4031366
Ρ-2 859114 4031411
Ρ-40 και Πρ4γ 859122 4031435

Σταδίου Ρ-2 859128 4031270
7ης Μαρτίου Ρ-55 και Ρ-7 858924 4031253

Ρ-55 και Ρ-7 858933 4031223
Εμ Ξάνθου Τοποθέτηση Ρ-2 σε όλες τις κάθετες οδούς πλην την Επαρχιακής και

της Παραλιακής οδού
24ης Ιουλίου 1974 Τοποθέτηση Ρ-2 σε όλες τις κάθετες οδούς πλην την Επαρχιακής 

οδού . Στη συμβολή της με την Παραλιακή  τοποθέτηση 
ρυθμιστικων πινακίδων κατά Κ.Ο.Κ. (άρθρο 26 παράγραφος 5).

  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) Νικόλαος Γιαννάς
                                                                                9) Δημήτριος Ιωσήφ

                                                                                      
                                             Ακριβές Απόσπασμα                             
                                                   Ο Πρόεδρος

                                           Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος
                                   Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων
                                             & Υπηρεσίας Δόμησης
                                     Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
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ΑΔΑ: ΩΜΤ4Ω1Ρ-Θ3Θ
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ΑΔΑ: ΩΜΤ4Ω1Ρ-Θ3Θ
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ΑΔΑ: ΩΜΤ4Ω1Ρ-Θ3Θ
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