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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό με αριθμό 05/2022 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθμός Απόφασης: 84/2022 

 
ΘEMA: «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΟΚ σχετικά με την 
τοποθέτηση ρυθμιστικών-πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης (Ε.Κ.Θ. 04/2022)». 

 
Στα Ιωάννινα σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

13.00, συνήλθε σε διά ζώσης τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών 
ύστερα από την υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 60688/07.06.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πήχα 
Ευαγγέλου και με την προεδρία αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), την υπ΄ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30819/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2676/τ. Β΄/31 
Μαΐου 2022) και την υπ΄ αριθμ. 643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της επιτροπής 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.   Πήχας Ευάγγελος Πρόεδρος 1. Κωτσαντή Χριστίνα 
2. Τσόλης Νικόλαος Τακτικό μέλος 2. Τσίμαρης Ιωάννης 
3. Τύρου-Ούζα Αναστασία Τακτικό μέλος  3. Λαδιάς Γεώργιος 
4. Μαμακή-Αθανασίου Γιαννούλα Αναπληρωματικό μέλος  δεν προσήλθαν αν και  
5. Γιώτη Γεωργία Τακτικό μέλος  εκλήθησαν νομίμως. 
6.   Σίντος Στέφανος  Τακτικό μέλος     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρία Κολτσίδα για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Πριν από τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης είχε προσέλθει στη 
συνεδρίαση το μέλος της επιτροπής κ. Ιωάννης Τσίμαρης. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ευάγγελος Πήχας, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα 
της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 
59113/02.06.2022 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, Εγκαταστάσεων και 
Αδειών Μεταφορών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είχε διανεμηθεί στα 
μέλη της Επιτροπής προκειμένου να λάβουν γνώση και έχει ως κατωτέρω: «Η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/1999), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 
50/Α’/2007) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρθρο 10 και το άρθρο 52 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014. 

 Την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 
13 του άρθρου 5του Ν. 4623/2019 οι αποφάσεις του αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την 
επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 52 του Ν. 2696/1999. 
εισηγείται ως ακολούθως στα παρακάτω θέματα: 
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1. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) στην οδό Ελευθερίας 5 στο 
Τσιφλικόπουλο στα Ιωάννινα. 

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων, σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 47030/06.05.2022 
αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη σχετικά με την τοποθέτηση σήμανσης αναγγελίας κινδύνου 
(Κ-16) επί της οδού Ελευθερίας 5 στο Τσιφλικόπουλο για την αποφυγή ατυχημάτων λόγω της συχνής 
διέλευσης παιδιών και την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, γνωμοδότησε 
ομόφωνα θετικά και προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εγκρίνει την τοποθέτηση σήμανσης 
αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) επί της οδού Ελευθερίας 5 στο Τσιφλικόπουλο. 

 

2. Σχετικά με την πεζοδρόμηση των οδών Αγίου Νικολάου και Χατζηκώστα (μεταξύ των οδών 
Ανεξαρτησίας και Κατσάρη) στα Ιωάννινα. 

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 41131/18.04.2022 
αίτησης κατοίκων της περιοχής Αγίου Νικολάου Αγοράς, η οποία αφορά στην άμεση υλοποίηση της 
υπ΄ αριθμ. 291/2014 Α.Δ.Σ. για την πεζοδρόμηση των οδών Αγίου Νικολάου και Χατζηκώστα (μεταξύ 
των οδών Ανεξαρτησίας και Κατσάρη) στα Ιωάννινα, γνωμοδότησε ομόφωνα και προτείνει στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να επανέλθει το θέμα όταν ολοκληρωθούν τα έργα στην περιοχή και μετά 
την σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης για συνολική αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών θεμάτων. 
3.  Σχετικά με τη μετατροπή της οδού Βοημούνδου από μονόδρομο σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης 
στα Ιωάννινα. 

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 49665/13.05.2022 
αίτησης κατοίκων της περιοχής με την οποία, αιτούνται την μετατροπή τμήματος της οδού Βοημούνδου 
στα Ιωάννινα από μονόδρομο σε οδό διπλής κυκλοφορίας, κατόπιν αυτοψίας προκειμένου να 
διαπιστωθούν τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην περιοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή 
και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων γνωμοδότησε θετικά για τα παρακάτω: 
α) τη μετατροπή της οδού Βοημούνδου στα Ιωάννινα από μονόδρομο σε οδό διπλής κυκλοφορίας με 
τις εξής προϋποθέσεις: 

 προτεραιότητα θα έχουν τα οχήματα που θα κινούνται στο ρεύμα της καθόδου προς την οδό 
Αρσένη Γεροντικού. 
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 Απαγόρευση της αριστερής στροφής προς την οδό Δόμπολη. 
β) την τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης σήμανσης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας ήτοι: 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-5 (Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω 
στενότητας οδοστρώματος ) στην συμβολή των Βοημούνδου και Αρσένη Γεροντικού στα Ιωάννινα επί 
της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης Ρ-2 (STOP) μία στην συμβολή των οδών Βοημούνδου και 
Αρσένη Γεροντικού, και μία στην συμβολή των οδών των Βοημούνδου και Δομπόλη στα Ιωάννινα επί 
της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-6 (Προτεραιότητα έναντι επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω 
στενότητας οδοστρώματος) στη συμβολή των Βοημούνδου και Δομπόλη, στα Ιωάννινα επί της 
Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-27 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην συμβολή των 
Βοημούνδου και Δομπόλη, στα Ιωάννινα επί της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης Ρ-40 (Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης) μία 
στην συμβολή των οδών Βοημούνδου και Αρσένη Γεροντικού, και μία στην συμβολή των οδών των 
Βοημούνδου και Δομπόλη στα Ιωάννινα επί της Βοημούνδου. 

 
4. Σχετικά με υλοποίηση της μελέτης για την ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον 
Δήμο Ιωαννιτών. 

Η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων σε συνέχεια της υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 389/2022 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών με την οποία παραλήφθηκε ομόφωνα η μελέτη 
ανάπτυξης Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Ιωαννιτών, ήτοι το 4ο παραδοτέο, 
γνωμοδότησε θετικά και προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υλοποίηση της μελέτης για την 
ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών».  
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Παρακαλώ να προβείτε σε έκφραση γνώμης και στη λήψη απόφασης. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά την οποία 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε στα μέλη της την αποδοχή των υπηρεσιακών εισηγήσεων για τα 
θέματα: 
1. Της τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) στην οδό Ελευθερίας 5 στο 
Τσιφλικόπουλο στα Ιωάννινα. 
2. Της πεζοδρόμησης των οδών Αγίου Νικολάου και Χατζηκώστα (μεταξύ των οδών Ανεξαρτησίας και 
Κατσάρη) στα Ιωάννινα. 
3. Της μετατροπής της οδού Βοημούνδου από μονόδρομο σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης στα 
Ιωάννινα, 
ενώ για το θέμα υλοποίησης της μελέτης για την ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον 
Δήμο Ιωαννιτών εισηγήθηκε στα μέλη της επιτροπής να αποδεχθούν την πρόταση του θεματικού 
Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Αρλέτου να παραπεμφθεί η εν λόγω μελέτη για συζήτηση και διαβούλευση 
στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006). 
2. Τα άρθρα 73 & 94 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
3. Την εισήγηση της υπηρεσίας και του Προέδρου της Επιτροπής, 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  
 
 

1. Εγκρίνει την πρόταση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης αναγγελίας κινδύνου (Κ-16) στην οδό 
Ελευθερίας 5 στο Τσιφλικόπουλο Ιωαννίνων. 
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2. Η υλοποίηση της πεζοδρόμησης των οδών Αγίου Νικολάου και Χατζηκώστα (μεταξύ των οδών 
Ανεξαρτησίας και Κατσάρη) στα Ιωάννινα θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση των έργων και της 
κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα κυκλοφοριακά θέματα.  
3. Εγκρίνει την πρόταση για τη μετατροπή της οδού Βοημούνδου στα Ιωάννινα από δρόμο μονής 
κατεύθυνσης σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης με τις αναφερόμενες στην τεχνική μελέτη προϋποθέσεις: 
α) προτεραιότητα θα έχουν τα οχήματα που θα κινούνται στο ρεύμα της καθόδου προς την οδό 
Αρσένη Γεροντικού. 

 Απαγόρευση της αριστερής στροφής προς την οδό Δόμπολη. 
β) την τοποθέτηση της απαιτούμενης κατακόρυφης σήμανσης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας ήτοι: 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-5 (Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω 
στενότητας οδοστρώματος) στην συμβολή των Βοημούνδου και Αρσένη Γεροντικού στα Ιωάννινα επί 
της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης Ρ-2 (STOP) μία στην συμβολή των οδών Βοημούνδου και 
Αρσένη Γεροντικού, και μία στην συμβολή των οδών των Βοημούνδου και Δομπόλη στα Ιωάννινα επί 
της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-6 (Προτεραιότητα έναντι επερχόμενης κυκλοφορίας λόγω 
στενότητας οδοστρώματος) στη συμβολή των Βοημούνδου και Δομπόλη, στα Ιωάννινα επί της 
Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης Ρ-27 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή) στην συμβολή των 
Βοημούνδου και Δομπόλη, στα Ιωάννινα επί της Βοημούνδου. 

 τοποθέτηση δύο (2) πινακίδων σήμανσης Ρ-40 (Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης) μία 
στην συμβολή των οδών Βοημούνδου και Αρσένη Γεροντικού, και μία στην συμβολή των οδών των 
Βοημούνδου και Δομπόλη στα Ιωάννινα επί της Βοημούνδου. 
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4. Την παραπομπή της μελέτης για την ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο 
Ιωαννιτών στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου για συζήτηση και διαβούλευση. 
5. Η απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη οριστικής απόφασης. 

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ 
άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης καθώς και δυνατότητα άσκησης 
αίτησης θεραπείας. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 84/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
        (Ακολουθούν υπογραφές) 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Ακριβές  Αντίγραφο 

  
  
  
  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ  
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