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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Αρ. συνεδρίασης:  10η/10-09-2021 
Αρ. αποφ.              59/10-09-2021                                                           

 
                                                                                                                                                  

Περίληψη 
Έγκριση μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 

(Α.Ρ.Μ. 06/2021) με τίτλο «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ιαλυσού» 

 

Στη Ρόδο σήμερα 10-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 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. 2/45366/06-09-2021, 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 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, 11) Σάββας Χριστοδούλου – 
Αναπληρωματικό Μέλος 

 
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 1) Μιχαήλ Σεϊτης – Μέλος,              

 

      και ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής ηλεκτρονικά- με email, για όλα τα θέματα της 10ης 
τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης, επί συνόλου 10 (δέκα) θεμάτων ζητήθηκε να υποβάλουν τις 

απόψεις τους για το παραπάνω αναγραφόμενο θέμα το οποίο έχει ως εξής: 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (35/27-08-2021) 

 

Εισήγηση 8ου θέματος  ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης τοπικού συμβουλίου ΔΕ Ιαλυσού 

 
Εισήγηση : Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ.νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών Δήμου ρόδου 
 

Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης και λήψη κανονιστικής απόφασης από το  Συμβούλιο Ιαλυσού  στο 
θέμα που αφορά την έγκριση μελέτης  του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών ΑΡΜ 06/2021 με τίτλο «Μέτρα  ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ιαλυσού » 

Σχετικό: Με αριθμ. πρωτ.16/40123.12.08.2021 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών εχει  διαβιβαστεί η  σχετική μελέτη  

 
Το  Τμήμα Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της Δ.νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου ρόδου απαντώντας στο με αριθμό πρωτ.11/50198/5-10-2020 έγγραφο της Δ.Κ 

Ιαλυσού σχετικά με το αίτημα μας για την σύνταξη μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης  στην Δημοτική 

Ενότητα Ιαλυσού , και λαμβάνοντας επίσης  υπόψη  τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

Ιαλυσό συνέταξε τη μελέτη του θέματος που αφορά την επικαιροποίηση υφιστάμενων  κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων, νέες μονοδρομήσεις οδών καθώς και προτεραιότητες κίνησης οδών. 
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Σας υποβάλουμε για ενημέρωση σας Τεχνική μελέτη με συνημμένα σχεδία ούτος ώστε να 

ενημερωθείτε για την παροχή σύμφωνης γνώμης του τοπικού συμβουλίου Δ.Κ Ιαλυσού και λήψη 

κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή της μελέτης . 

 

Ψήφιση 8ου Θέματος ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης: Σύμφωνα με τα παραπάνω 
 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν όλα τα μέλη: 

 
1. Στάγκα Στεφανία – Πρόεδρος 

2. Κουλουμπρής Παράσχος 
3. Στεργάκης Αντώνης 

4. Ταβερνάρης Αντώνης 

5. Καλόψυχου Αιμιλία 
6. Καρύδη Σταματία 

7. Λυκοπάντη Ειρήνη 
8. Μαυρής Αλέξανδρος 

9. Σαχίνης Εμμανουήλ 
10. Μαλαματή Παρασκευή 

11. Γιακουμή Μαρία 

 
 

Στη συνέχεια το Συμβούλιο της ΔΕ Ιαλυσού Ρόδου, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

Την παραπάνω εισήγηση της προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού για το αναφερόμενο θέμα 

Με αιθμ. Πρωτ. 16/40123/12.08.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Τμήμα 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών έχει διαβιβαστεί η σχετική μελέτη 

Την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τις απόψεις των μελών του συμβουλίου με email και με sms. 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 
Παροχή σύμφωνης γνώμης και λήψης κανονιστικής απόφασης από το Συμβούλιο Ιαλυσού στο θέμα 

που αφορά την έγκριση μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών 
ΑΡΜ 06/2021 με τίτλο «Μέτρα ρυθμίσεις οδικής κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ιαλυσού» 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Α.Ρ.Μ. 06/2021) 

 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τον καθορισμό  

 προτεραιοτήτων οδών 

 μονοδρομήσεων , κατευθύνσεων  κυκλοφορίας και  

 επικαιροποίηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί 

κανονιστικές αποφάσεις) 
    σε οδούς της  Δ.Κ. Ιαλυσού. 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αναβάθμιση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς και η ασφαλής κίνηση των  

πεζών σε κοινόχρηστους χώρους (πλατεία Αποστολίδη). 

 
Οι οδοί παρέμβασης είναι : 

Οδός  Ελευθερίου Βενιζέλου, οδός Σχεδίας, οδός Πρωτογένη, οδός Ιερού Λόχου, οδός 
Φερενίκης, , οδός Τριαντών,   οδός 9ης Μαϊου,  καθώς και οδοί περιμετρικά  και πλησίον της 

κεντρικής πλατείας «Αποστολίδη». 

 
Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΩΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Με τη ν παρούσα μελέτη προβλέπονται ως οδοί προτεραιότητας οι κάτωθι: 
i. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου , έναντι όλων των καθέτων.  

ii. Οδός Πρωτογένη,  έναντι όλων των καθέτων  
iii. Οδός Ιερού Λόχου  έναντι όλων των καθέτων πλην της επαρχιακής οδού Λεωφόρου 

Ηρακλειδών. 

iv. Οδός Φερενίκης έναντι όλων των καθέτων πλην της οδού Ιερού Λόχου 
v. Οδός Τριαντών έναντι όλων πλην της επαρχιακής οδού Λεωφόρων Ηρακλειδών. 
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vi. Οδός 9ης Μαΐου προτεραιότητα έναντι όλων των καθέτων πλην της Επαρχιακής οδού 

Λεωφόρου Ηρακλειδών,  Ιαλυσού και των οδών Τριαντών και Αγίου Νικολάου. 
vii. Οδός Διαγόρα προτεραιότητα  έναντι όλων των καθέτων πλην της επαρχιακής οδού 

Λεωφορών Ηρακλειδών, Φιλερήμου, των οδών Ηρωα Στεφανή Γεωργίου, Δημοκρατίας  και 

Ακροπόλεως. 
viii. Οδός Γεωργίου Παπανδρέου προτεραιότητα έναντι όλων των καθέτων πλην των οδών Ήρωα 

Στεφανή Γεωργίου και  της επαρχιακής οδού Λεωφόρος Ηρακλειδών. 
 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα τοποθετηθεί  κατακόρυφη σήμανση με πινακίδα Ρ-2 

(STOP) σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς. 
 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  

 
i. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου(σχέδιο Κ-1)  

Οδός διπλής κατεύθυνσης πλην του τμήματος της οδού   ΑΒ  που ορίζεται ως οδός μονής 

κατεύθυνσης με φορά από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ηρακλειδών  έως την συμβολή της με 
την οδό Τενάγη (με την αυτή κατεύθυνση). 

 
ii.  Οδός Σχεδίας (σχέδιο Κ-1) 

Τo τμήμα «ΚΛ» της οδού Σχεδίας ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης με φορά  από τη συμβολή 

της με την οδό Λεωφόρων Ηρακλειδών έως το σημείο Λ   

iii. Οδός Πρωτογένη (σχέδιο Κ-2) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης καθ όλο το μήκος της 

iv. Οδός Ιερού Λόχου (σχέδιο Κ-3) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης με διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας με νησίδα σε τμήμα της 
οδού 

v. Οδός Φερενίκης (σχέδιο Κ-3) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της. 

vi. Οδός Τριαντών (σχέδιο Κ-4) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

 Οδός μονής κατεύθυνσης από τη συμβολή της με την οδό  Θεμιστοκλή Σοφούλη έως τη 
συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ηρακλειδών με την αυτή φορά 

 Οδός διπλής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλή 

Σοφούλη έως το 2ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού.  
 

vii. Οδός 9ης Μαΐου (Σχέδιο Κ-5) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης)  

Οδός  διπλής κατεύθυνσης καθ όλο το μήκος της πλην του τμήματος της οδού (ΕΖ) που είναι 

μονής κατεύθυνσης  από την συμβολή της με την οδό Τριαντών  έως την συμβολή της με την οδό 

Ιαλυσού  με την αυτή κατεύθυνση. 

viii. Οδός Διαγόρα  (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

 
 Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού (ΗΘ) με κατεύθυνση από τη 

συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ηρακλειδών  έως την οδό Ήρωα Στεφανή Γεωργίου και  
 ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού (ΙΘ)  με κατεύθυνση από τη 

συμβολή της  με οδό Δημοκρατίας έως την συμβολή της με την οδό  Ήρωα Στεφανή 

Γεωργίου  
 το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι διπλής κατεύθυνσης. 

 
ix. Οδός Γεωργίου Παπανδρέου (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το  τμήμα της οδού (ΠΡ)  με κατεύθυνση από τη συμβολή 

της με την οδό Ήρωα Στεφανή Γεωργίου έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Λεωφόρο 
Ηρακλειδών. 
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x. Οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη (Σχέδιο Κ-6α) 

Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της με κατεύθυνση από την οδό Γεωργίου 
Παπανδρέου προς την οδό Διαγόρα   

 

 
xi. Οδός Αναστασίου Βροντή (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

 Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της με κατεύθυνση από την οδό Ήρωα 
Στεφανή Γεωργίου έως την συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας  

 

xii. Ανώνυμη οδός (Σχέδιο Κ-6α) 

Η  κάθετη οδός επί της  οδού Ιαλυσού μεταξύ των Ο.Τ. 154 και Ο.Τ.108  ορίζεται ως οδός μονής 

κατεύθυνσης από την συμβολή της με την οδό Ιαλυσού έως την συμβολή της με την οδό Γ. 
Παπανδρέου. 

 
Λήψη Κανονιστικής Απόφασης 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, απαιτείται η λήψη «Κανονιστικής απόφασης». 

Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Δήμου με Κ.Α. ¨30-7326.0013¨ με τίτλο: Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων  οριζόντιας και 

κάθετης σήμανσης 
 

Συνημμένα: 

Σχέδια Μελέτης Κ1, Κ2, Κ3,Κ4,Κ5,Κ6 
 

Παράρτημα 
Κατακόρυφη Σήμανση 

 
 Για την εφαρμογή της κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Ελ.Βενιζέλου θα τοποθετηθούν 

πινακίδες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου   ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

1 Ρ-7 874295 4038157 

2 Ρ-7 874166 4038167 

3 Ρ-7  και Π23 873958 4038176 

7 Ρ-47 874000 4038159 

8 Ρ-27 873946 4038175 

Α Μονής Κατεύθυνσης 

από Α προς Β 

874361 4038147 

Β 873956 4038170 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.i» 

 

 Για την εφαρμογή της κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Σχεδίας θα τοποθετηθούν πινακίδες 

στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Σχεδίας  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

4 Ρ-2 + Ρ-28  874163 4038160 

5 Ρ-7 874166 4038130 

6 Ρ-7 874182 4038077 

4’ Ρ-2 + Ρ-27 874288 40381650 

Κ Μονής Κατεύθυνσης 
από Κ προς Λ 

874180 4038074 

Λ 874162 4038126 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης Πρωτογένη θα γίνει η 

τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς σύμφωνα με το Α.ii. 
 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κάθετης σήμανσης Φερενίκης θα γίνει η τοποθέτηση 

πινακίδων Ρ-2 (STOP) σύμφωνα με το Α.iv. 
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 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Τριαντών θα γίνει 

η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 

που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Οδός Τριαντών  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

9 Ρ-7 872522 4037348 

10 Ρ-27 872531 4037368 

11 Ρ-27 872548 4037420 

12 Ρ-7 872545 4037411 

13 Ρ-7 872558 4037439 

14 Ρ-27 872564 4037450 

15 Ρ-27 872571 4037537 

16 Ρ-7 872568 4037527 

17 Ρ-7 872580 4037663 

18 Ρ-7 872570 4037663 

19 Ρ-7 872582 4037717 

20 Ρ-7 872599 4037788 

21 Ρ-7 872605 4037820 

Γ Π-23 -Μονής 

Κατεύθυνσης από Γ 

προς Δ 

872522 4037371 

Δ 872601 4037854 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.v» 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού 9ης Μαϊου θα γίνει 

η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 
που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός 9ης Μαϊου  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

18’ Ρ-2 + Ρ-27  872562 4037681 

18’’ Ρ-7 872575 4037673 

22 Ρ-2 + Ρ-7  872522 4037630 

23 Ρ-2 872798 4037612 

24 Ρ-2 + Ρ-27  873076 4037894 

Ε Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Ε 

προς Ζ 

872564 4037670 

Ζ 872523 4037624 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.vi» 

 
 Για την μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού που είναι κάθετος επί της οδού Ιαλυσού μεταξύ των 

Ο.Τ. 154 και Ο.Τ.108 από την συμβολή της με την οδό Ιαλυσού (σημείο Μ)  έως την συμβολή 

της με την οδό Ν.Μακρή (σημείο Ν), θα γίνει τοποθέτηση των πινακίδων στα σημεία με 
ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Ανώνυμη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

25 Ρ-7 872468 4037765 

26 Ρ-2 + Ρ-27 872517 4037768 

27 Ρ-2 + Ρ-27 872468 4037771 

Μ Μονής Κατεύθυνσης 

από Μ προς Ν 

872548 4037759 

Ν 872468 4037768 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Γεωργίου 

Παπανδρέου θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με 
ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Γεωρ. Παπανδρέου  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

28 Ρ-28 872468 4037755 
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28’ Ρ-2+Ρ-27 872471 4037803 

29 Ρ-2 + Ρ-27 872471 4037850 

29’ Ρ-2 + Ρ-28 872460 4037846 

30 Ρ-7 872480 4037884 

Π Π-23 - Μονής 

Κατεύθυνσης από Π 

προς Ρ 

872457 4037700 

Ρ 872475 4037885 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.viii» 

 

 Για την εφαρμογή της κάθετης σήμανσης επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη θα 

τοποθετηθούν πινακίδες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

31 Ρ-7 + Ρ-2+ Ρ-28 872311 4037762 

31’ Ρ-7 872406 4037745 

Σ Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Σ 

προς Τ 

872455 4037743 

Τ 872311 4037758 

 
 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κάθετης σήμανσης επί της οδού Διαγόρα θα γίνει η 

αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 

που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Οδός Διαγόρα  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

32 Ρ-7 872319 4037867 

33 Ρ-2+Ρ-27 872314 4037863 

34 Ρ-7 872306 4037825 

34’ Ρ-7 + Ρ2 + Ρ-28 872314 4037821 

35 Ρ-7 + Ρ-2 872300 4037725 

36 Ρ-7 + Ρ-2 872309 4037715 

37 Ρ-2 872303 4037632 

Η Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Η 

προς Θ 

872327 4037911 

Θ 872302 4037725 

Ι Μονής Κατεύθυνσης 
από Ι προς Θ 

872297 4037637 

Θ 872302 4037725 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.vii» 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Αναστασίου 

Βροντη θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές 
συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Αναστασίου Βροντη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα χ ψ 

38 Ρ-7 + Ρ2 + Ρ-28 872278 4037645 

Θ’ Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Θ’ 

προς Ι’ 

872292 4037717 

Ι’ 872279 4037643 

 
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) Την υπ΄αρ. 35/2021 απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού, 

γ) Την υπ΄αρ. 06/2021 μελέτη του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
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δ)  Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, 

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

ζ) Την δήλωση των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου ότι «Η πρακτική επιλογή των μη 
συνεδριάσεων αλλά της δια περιφοράς ψηφοφορίας μας βρίσκει αντίθετους διότι θεμελιωδώς αντίκειται 
στην αρχή της προφορικότητας και της συζήτησης των συνεδριάσεων, οι οποίες θεωρούμαι ότι 
μπορούν να γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, που ενδείκνυται για την τήρηση όλων 
των προστατευτικών μέτρων που ισχύουν για την πανδημία. Υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα που 
πρέπει να συζητά η Επιτροπή και όχι απλώς να ψηφίζει και γι αυτό στα περισσότερα θέματα ψηφίζουμε 
παρόν επιφυλασσόμενοι στο μέλλον να μην συμμετέχουμε ή να λάβουμε άλλα μέτρα κατά της 
πρακτικής αυτής», 
η) Την δήλωση του κ. Ιωσήφ Δημήτρη ότι «Πρέπει να συζητηθεί το θέμα», 
θ) 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 οι συμμετέχοντες «Υπέρ» εκτός του 

κ. Ιωσήφ Δημήτρη που ψήφησε «Λευκό» και των κ.κ. Αφεντούλη Ιωάννη και Γιαννά Νικόλαου οι 
οποίοι ψήφισαν «Παρών». 

 
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση της μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών 
Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών (Α.Ρ.Μ. 06/2021) με τίτλο «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 

στην Δ.Κ. Ιαλυσού», η οποία έχει ως εξής: 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Α.Ρ.Μ. 06/2021) 

 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τον καθορισμό  

 προτεραιοτήτων οδών 

 μονοδρομήσεων , κατευθύνσεων  κυκλοφορίας και  

 επικαιροποίηση υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ( για τις οποίες δεν είχαν ληφθεί 

κανονιστικές αποφάσεις) 
    σε οδούς της  Δ.Κ. Ιαλυσού. 

Σκοπός της μελέτης είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αναβάθμιση 
του επιπέδου εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς και η ασφαλής κίνηση των  

πεζών σε κοινόχρηστους χώρους (πλατεία Αποστολίδη). 

 
Οι οδοί παρέμβασης είναι : 

Οδός  Ελευθερίου Βενιζέλου, οδός Σχεδίας, οδός Πρωτογένη, οδός Ιερού Λόχου, οδός 
Φερενίκης, , οδός Τριαντών,   οδός 9ης Μαϊου,  καθώς και οδοί περιμετρικά  και πλησίον της 

κεντρικής πλατείας «Αποστολίδη». 
 

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΩΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Με τη ν παρούσα μελέτη προβλέπονται ως οδοί προτεραιότητας οι κάτωθι: 
i. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου , έναντι όλων των καθέτων.  

ii. Οδός Πρωτογένη,  έναντι όλων των καθέτων  
iii. Οδός Ιερού Λόχου  έναντι όλων των καθέτων πλην της επαρχιακής οδού Λεωφόρου 

Ηρακλειδών. 

iv. Οδός Φερενίκης έναντι όλων των καθέτων πλην της οδού Ιερού Λόχου 
v. Οδός Τριαντών έναντι όλων πλην της επαρχιακής οδού Λεωφόρων Ηρακλειδών. 

vi. Οδός 9ης Μαΐου προτεραιότητα έναντι όλων των καθέτων πλην της Επαρχιακής οδού 
Λεωφόρου Ηρακλειδών,  Ιαλυσού και των οδών Τριαντών και Αγίου Νικολάου. 

vii. Οδός Διαγόρα προτεραιότητα  έναντι όλων των καθέτων πλην της επαρχιακής οδού 
Λεωφορών Ηρακλειδών, Φιλερήμου, των οδών Ηρωα Στεφανή Γεωργίου, Δημοκρατίας  και 

Ακροπόλεως. 

viii. Οδός Γεωργίου Παπανδρέου προτεραιότητα έναντι όλων των καθέτων πλην των οδών Ήρωα 
Στεφανή Γεωργίου και  της επαρχιακής οδού Λεωφόρος Ηρακλειδών. 

 
Για την εφαρμογή των ανωτέρω θα τοποθετηθεί  κατακόρυφη σήμανση με πινακίδα Ρ-2 

(STOP) σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς. 
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Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
 

i. Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου(σχέδιο Κ-1)  

Οδός διπλής κατεύθυνσης πλην του τμήματος της οδού   ΑΒ  που ορίζεται ως οδός μονής 
κατεύθυνσης με φορά από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ηρακλειδών  έως την συμβολή της με 

την οδό Τενάγη (με την αυτή κατεύθυνση). 
 

ii.  Οδός Σχεδίας (σχέδιο Κ-1) 

Τo τμήμα «ΚΛ» της οδού Σχεδίας ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης με φορά  από τη συμβολή 
της με την οδό Λεωφόρων Ηρακλειδών έως το σημείο Λ   

iii. Οδός Πρωτογένη (σχέδιο Κ-2) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης καθ όλο το μήκος της 

iv. Οδός Ιερού Λόχου (σχέδιο Κ-3) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης με διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας με νησίδα σε τμήμα της 

οδού 

v. Οδός Φερενίκης (σχέδιο Κ-3) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Οδός διπλής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της. 

vi. Οδός Τριαντών (σχέδιο Κ-4) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 
 Οδός μονής κατεύθυνσης από τη συμβολή της με την οδό  Θεμιστοκλή Σοφούλη έως τη 

συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ηρακλειδών με την αυτή φορά 

 Οδός διπλής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλή 
Σοφούλη έως το 2ο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού.  

 
vii. Οδός 9ης Μαΐου (Σχέδιο Κ-5) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης)  

Οδός  διπλής κατεύθυνσης καθ όλο το μήκος της πλην του τμήματος της οδού (ΕΖ) που είναι 
μονής κατεύθυνσης  από την συμβολή της με την οδό Τριαντών  έως την συμβολή της με την οδό 

Ιαλυσού  με την αυτή κατεύθυνση. 

viii. Οδός Διαγόρα  (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 
 

 Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού (ΗΘ) με κατεύθυνση από τη 
συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Ηρακλειδών  έως την οδό Ήρωα Στεφανή Γεωργίου και  

 ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το τμήμα της οδού (ΙΘ)  με κατεύθυνση από τη 

συμβολή της  με οδό Δημοκρατίας έως την συμβολή της με την οδό  Ήρωα Στεφανή 
Γεωργίου  

 το υπόλοιπο τμήμα της οδού είναι διπλής κατεύθυνσης. 
 

ix. Οδός Γεωργίου Παπανδρέου (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης το  τμήμα της οδού (ΠΡ)  με κατεύθυνση από τη συμβολή 
της με την οδό Ήρωα Στεφανή Γεωργίου έως τη συμβολή της με την Επαρχιακή οδό Λεωφόρο 

Ηρακλειδών. 
 

x. Οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη (Σχέδιο Κ-6α) 

Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της με κατεύθυνση από την οδό Γεωργίου 

Παπανδρέου προς την οδό Διαγόρα   

 
xi. Οδός Αναστασίου Βροντή (Σχέδιο Κ-6) (επικαιροποιήση υφιστάμενης ρύθμισης) 

 Ορίζεται ως οδός μονής κατεύθυνσης σε όλο το μήκος της με κατεύθυνση από την οδό Ήρωα 
Στεφανή Γεωργίου έως την συμβολή της με την οδό Δημοκρατίας  

 

xii. Ανώνυμη οδός (Σχέδιο Κ-6α) 
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Η  κάθετη οδός επί της  οδού Ιαλυσού μεταξύ των Ο.Τ. 154 και Ο.Τ.108  ορίζεται ως οδός μονής 

κατεύθυνσης από την συμβολή της με την οδό Ιαλυσού έως την συμβολή της με την οδό                         
Γ. Παπανδρέου. 

 

Η προμήθεια των πινακίδων καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Δήμου με Κ.Α. ¨30-7326.0013¨ με τίτλο: Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων  οριζόντιας και 

κάθετης σήμανσης 
Παράρτημα 

Κατακόρυφη Σήμανση 

 
 Για την εφαρμογή της κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Ελ.Βενιζέλου θα τοποθετηθούν 

πινακίδες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου   ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

1 Ρ-7 874295 4038157 

2 Ρ-7 874166 4038167 

3 Ρ-7  και Π23 873958 4038176 

7 Ρ-47 874000 4038159 

8 Ρ-27 873946 4038175 

Α Μονής Κατεύθυνσης 
από Α προς Β 

874361 4038147 

Β 873956 4038170 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.i» 

 

 Για την εφαρμογή της κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Σχεδίας θα τοποθετηθούν πινακίδες 

στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Οδός Σχεδίας  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

4 Ρ-2 + Ρ-28  874163 4038160 

5 Ρ-7 874166 4038130 

6 Ρ-7 874182 4038077 

4’ Ρ-2 + Ρ-27 874288 40381650 

Κ Μονής Κατεύθυνσης 

από Κ προς Λ 

874180 4038074 

Λ 874162 4038126 

 
 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης Πρωτογένη θα γίνει η 

τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς σύμφωνα με το Α.ii. 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κάθετης σήμανσης Φερενίκης θα γίνει η τοποθέτηση 

πινακίδων Ρ-2 (STOP) σύμφωνα με το Α.iv. 
 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Τριαντών θα γίνει 

η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 
που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Τριαντών  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

9 Ρ-7 872522 4037348 

10 Ρ-27 872531 4037368 

11 Ρ-27 872548 4037420 

12 Ρ-7 872545 4037411 

13 Ρ-7 872558 4037439 

14 Ρ-27 872564 4037450 

15 Ρ-27 872571 4037537 

16 Ρ-7 872568 4037527 

17 Ρ-7 872580 4037663 

18 Ρ-7 872570 4037663 

19 Ρ-7 872582 4037717 

20 Ρ-7 872599 4037788 
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21 Ρ-7 872605 4037820 

Γ Π-23 -Μονής 

Κατεύθυνσης από Γ 
προς Δ 

872522 4037371 

Δ 872601 4037854 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.v» 

 
 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού 9ης Μαϊου θα γίνει 

η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 

που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός 9ης Μαϊου  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

18’ Ρ-2 + Ρ-27  872562 4037681 

18’’ Ρ-7 872575 4037673 

22 Ρ-2 + Ρ-7  872522 4037630 

23 Ρ-2 872798 4037612 

24 Ρ-2 + Ρ-27  873076 4037894 

Ε Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Ε 

προς Ζ 

872564 4037670 

Ζ 872523 4037624 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.vi» 

 

 Για την μονοδρόμηση της ανώνυμης οδού που είναι κάθετος επί της οδού Ιαλυσού μεταξύ των 

Ο.Τ. 154 και Ο.Τ.108 από την συμβολή της με την οδό Ιαλυσού (σημείο Μ)  έως την συμβολή 
της με την οδό Ν.Μακρή (σημείο Ν), θα γίνει τοποθέτηση των πινακίδων στα σημεία με 

ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Ανώνυμη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

25 Ρ-7 872468 4037765 

26 Ρ-2 + Ρ-27 872517 4037768 

27 Ρ-2 + Ρ-27 872468 4037771 

Μ Μονής Κατεύθυνσης 

από Μ προς Ν 

872548 4037759 

Ν 872468 4037768 

 
 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Γεωργίου 

Παπανδρέου θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με 

ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οδός Γεωρ. Παπανδρέου  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

28 Ρ-28 872468 4037755 

28’ Ρ-2+Ρ-27 872471 4037803 

29 Ρ-2 + Ρ-27 872471 4037850 

29’ Ρ-2 + Ρ-28 872460 4037846 

30 Ρ-7 872480 4037884 

Π Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Π 

προς Ρ 

872457 4037700 

Ρ 872475 4037885 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.viii» 

 
 Για την εφαρμογή της κάθετης σήμανσης επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη θα 

τοποθετηθούν πινακίδες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες που αναγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

31 Ρ-7 + Ρ-2+ Ρ-28 872311 4037762 

31’ Ρ-7 872406 4037745 

Σ Π-23 - Μονής 

Κατεύθυνσης από Σ 

προς Τ 

872455 4037743 

Τ 872311 4037758 

ΑΔΑ: 6ΚΙΒΩ1Ρ-ΡΘΟ



[11] 
 

 

 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κάθετης σήμανσης επί της οδού Διαγόρα θα γίνει η 

αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές συντεταγμένες 
που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Οδός Διαγόρα  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα Χ Ψ 

32 Ρ-7 872319 4037867 

33 Ρ-2+Ρ-27 872314 4037863 

34 Ρ-7 872306 4037825 

34’ Ρ-7 + Ρ2 + Ρ-28 872314 4037821 

35 Ρ-7 + Ρ-2 872300 4037725 

36 Ρ-7 + Ρ-2 872309 4037715 

37 Ρ-2 872303 4037632 

Η Π-23 - Μονής 
Κατεύθυνσης από Η 

προς Θ 

872327 4037911 

Θ 872302 4037725 

Ι Μονής Κατεύθυνσης 

από Ι προς Θ 

872297 4037637 

Θ 872302 4037725 

Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 σε όλες τις συμβάλλουσες οδούς και σύμφωνα με το «Α.vii» 

 
 Για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Αναστασίου 

Βροντη θα γίνει η αντικατάσταση των υφιστάμενων πινακίδων με νέες στα σημεία με ενδεικτικές 

συντεταγμένες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

Οδός Αναστασίου Βροντη  ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ 87 

Θέση Πινακίδα χ ψ 

38 Ρ-7 + Ρ2 + Ρ-28 872278 4037645 

Θ’ Π-23 - Μονής 

Κατεύθυνσης από Θ’ 

προς Ι’ 

872292 4037717 

Ι’ 872279 4037643 
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ΣΧΕΔΙΟ Κ-1 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ Κ- 2 
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ΣΧΕΔΙΟ Κ-3 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ Κ-4 
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ΣΧΕΔΙΟ Κ-5 

 

 
 
ΣΧΕΔΙΟ Κ-6 
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ΣΧΕΔΙΟ Κ-6α  
 

 
 
ΣΧΕΔΙΟ Κ-7 
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               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 

                                                                               10) Σάββας Χριστοδούλου   
                                                                                       

                                                        Ακριβές Απόσπασμα                              
                                                             Ο Πρόεδρος 

 

 
Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος 

Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων 
& Υπηρεσίας Δόμησης 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. 
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