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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

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

Εκ της υπ' αριθμ. 5 της 16/04/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

277/2014 
51ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 16η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 09/04/2014, που 
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού 
διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καμπούρης Στυλιανός             2 Στεφάνου Παντελής              
 3 Νύκτας Νικόλαος                 4 Γιαννάρας Μικές                
 5 Λαμπρινούδης Παντελής           6 Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά          
 7 Θλιβίτου Αθηνά                  8 Μυριαγκός  Βασίλειος           
 9 Ντομάτας Ισίδωρος               10 Φαρατζής Στέφανος              

 11 Καλαγκιάς Αντώνιος              12 Σουρέλας Σταμάτιος             
 13 Μαρτάκης Νικόλαος               14 Κλεισσάς Κ. Ηλίας              
 15 Χρίτης Γεώργιος                 16 Μάντικας Δημήτριος             
 17 Κοντούδης Μιχαήλ                18 Φυτούσης Μιχαήλ                
 19 Φλάμος Πέτρος                   20 Ρισκάκης Πέτρος                
 21 Αποστολίδης Παντελής            22 Λιγνός Γεώργιος                
 23 Βεϊογλάνης Ευστράτιος           24 Ξυδιάς Παντελής                
 25 Μόσχοβος Ιωάννης                26 Μερούσης Χριστόφορος           
 27 Στείρος Πολύδωρος               28 Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά      
 29 Καλλίκης Ιωάννης                30 Σκούφαλος Μάρκος               
 31 Βαρβάκης Σταύρος                32 Αμπαζή Στυλιανή                
 33 Κωστάλα Κλεάνθη                       

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Μούνδρος Κωνσταντίνος           2 Χαλλιορής Ιωάννης              
 3 Μιχαηλίδης Σταύρος              4 Ατσάλης Ευάγγελος              
 5 Στρουμπής Ευστράτιος            6 Μισετζής Ιωάννης               
 7 Πατούνας Ιωάννης                8 Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)     
    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 
υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
 
-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις- 
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, προσήλθαν οι κ.κ. Στείρος, 
Γιαννάρας, Καλλίκης, Μυριαγκός, Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά, Ντομάτας και Σεττάκη.  
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, προσήλθε ο κ. Μαρτάκης και 
αποχώρησε ο κ. Αποστολίδης.  
Μετά το τέλος συζήτησης του 4ου των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, αποχώρησαν οι κ.κ. Χρίτης 
Βαρβάκης, Σεττάκη και Θλιβίτου.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, προσήλθε ο κ. Μάντικας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, επανήλθαν οι κ.κ. Βαρβάκης και 
Θλιβίτου.  
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο κ. Μερούσης και μετά το 
πέρας της συζήτησης του θέματος αυτού αποχώρησε ο κ. Στεφάνου.  
Μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννάρας και Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά.  
Μετά το τέλος συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Μάντικας και 
Μυριαγκός. Στο θέμα αυτό ηταν παρόντες οι κ.κ. Γιαννάρας, Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά, Στεφάνου, Χρίτης.  
Μετά το τέλος συζήτησης του 35ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Κλεισσάς Ηλίας του 
Κων/νου.  
Μετά το τέλος συζήτησης του 36ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μερούσης.  
 
Με την έναρξη της συνεδρίασης τέθηκαν -14- θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε 
ομόφωνα να συζητηθούν στην αρχή της συνεδρίασης:  
1.   Διαθεσιμότητες οδηγών του Νοσοκομείου Χίου.  
2.   Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc στην Ντουρλουντάδου Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε. στην περιοχή Καρφά της Δ.Κ. Θυμιανών του Δ. Χίου". 
3.   Εξέταση προσφορών για δημοτικό ακίνητο, πρώην σφαγεία Λαγκάδας.  
4.   Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝΧ.  
5.   Έγκριση μελέτης προμήθειας συρμάτων για την προστασία οικοπέδων του Δ. Χίου.  
6.   Τροποποίηση της 167/14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση εργασίας "Αποψίλωση 
περιαστικών δασών" 
7.   Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.  
8.   Έγκριση εκτέλεσης του έργου "Αποκατάσταση τοιχείου ρέματος Αγ. Ειρήνης". 
9.   ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ-Μη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  
10.   Χορήγηση παράτασης για το έργο "Ανακατασκευή και συντήρηση γηπέδων". 
11.   Έκδοση ψηφίσματος για την αναγνώριση εκτάσεων ως αγροτεμάχια στα Μεστά.  
12.   Έκδοση ψηφίσματος υπέρ των υπαλλήλων που είναι σε διαθεσιμότητα.  
13.   Ανάληψη υποχρεώσεων του ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4257/2014 
14.  Επαναβεβαίωση της αριθ. 40/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ολοκληρώσει  τη συζήτηση όλων των 
θεμάτων που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του έως σήμερα 16/4/2014, αφού σύμφωνα με το άρθρο -65- του 
Ν. 3852/2010  από τις 18/4/2014 και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα αποφασίζει μόνο 
για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.  
 
Ειδικά για το ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι με το νέο νόμο 4257/2014, (ΦΕΚ 93/14-4-
2014) δίνεται η δυνατότητα καταβολής από το Δήμο οφειλών του ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ, (ασφαλιστικά, μισθολογικά). 
Επειδή στις 28/04/2014 θα εκδικαστεί η υπόθεση των οφειλών του ΚΕΚ θα πρέπει μέχρι τότε να έχουν 
διεκπεραιωθεί όλες οι διαδικασίες εκδόσεως του χρηματικού εντάλματος.  
 
Το 20ο και το 21ο Θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν στο τέλος της συνεδρίασης με αντίστροφη 
σειρά. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 

Δ.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
 
Υπόψη του Συμβουλίου τέθηκε η αριθ. 13/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία 
εγκρίθηκε το αριθ. 1/2014    πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 13/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 
 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
[Υπήρξε διαφωνία μόνο ως προς την περίπτωση -9- του αποφασιστικού μέρους: Σε σύνολο -23- παρόντων, 
καταψήφισαν το θέμα οι -7- παρόντες σύμβουλοι της μειοψηφίας, εμμένοντας στην εισήγηση της επιτροπής 
κυκλοφορίας (1/2014)]  
 
Εγκρίνει την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: 
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Α/Α ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 

ΟΝΟΜΑ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ – 
ΟΔΟΣ AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.  69424/ 
24-12-13 

Γαλανούδης 
Ισίδωρος 

Παραχώρηση δύο 
θέσεων 
στάθμευσης 
αυτοκινήτων 

Κουντουριώτου 
10 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση  της υπηρεσίας να μην  
παραχωρηθούν  δυο μόνιμες θέσεις στάθμευσης εξω 
από την επιχείρηση του κ. Γαλανούδη  

 
 

2.  12096/ 
12-03-14 

Χαβιάρα 
Χριστίνα 

Ασφαλή ρύθμιση 
της κυκλοφορία 
στην Οδό 
Ιουστινιάνη στην 
διασταύρωση με 
την οδό Ελληνίου 

Ελληνίου 7 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας  την αλλαγή 
ορίου ταχύτητας της οδού Ιουστινιάνη από  40 χλμ  σε  
30χλμ,  την τοποθέτηση Πινακίδας (Κ-16) μαζί με 
προτρεπτικές πινακίδες για μείωση ταχύτητας (π.χ. 
ΑΡΓΑ - SLOW) . Επίσης η υπηρεσία μας  για την 
ασφαλή έξοδο των οχημάτων της οδού Ελληνίου ,την 
τοποθέτηση καθρέφτη στην διασταύρωση με την οδό 
Ιουστινιάνη και την τοποθέτηση Πινακίδας Κ-28 α  
(διακλάδωση με κάθετη οδό της οποίας οι κινούμενοι 
οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα. 
Αριστερά) και πινακίδας Π-25 (αδιέξοδο).και μάτια 
γάτας στις διασταυρώσεις . 
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3.  12148/ 
12-03-14 

Σιταρά- Ροζάκη 
Μαρία 

Απαγόρευση 
στάσης -
στάθμευσης  
(Ρ-40) έμπροσθεν 
της επιχείρησής 
του Φιλίππου 
Πασπάτη 42  

Φιλίππου 
Πασπάτη 42 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας την 
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-70 Χώρος στάθμευσης 
ορισμένης κατηγορίας οχημάτων (οχήματα 
τροφοδοσίας) κατά τις ώρες λειτουργίας 
καταστημάτων για μήκος 5,00μ, σε κατάλληλο 
σημείο, ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατό οι 
επιχειρήσεις τις περιοχής. 

    
 

4.  3517/ 
23-01-14 

Κάστανου 
Αγγελική 

Απαγόρευση 
στάσης 
στάθμευσης 
 (Ρ-40) επί της 
οδού Κυρηνείας 

Κυρηνείας 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας την 
κατασκευή συνεχής κίτρινης γραμμής στο οδόστρωμα 
(κ.ο.κ αρθ. 5, 5γ) σε μήκος  8,00μ όπως φαίνεται και 
στο συνημμένο σχέδιο ,για την οριοθέτηση της 
απαγορευμένης περιοχής. 
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5.  1167/ 
13-01-14 Καρράς Ιωάννης 

Να μειώθεί η 
ταχύτητα των 
οχημάτων που 
κινούνται επί της 
οδού Μαυράκη 
Πίττα 

Μαυράκη Πίττα 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας την 
τοποθέτηση πινακίδας (Ρ-32) περιορισμός ταχύτητας 
στα 30 χλμ. , Πινακίδας (Κ-16) μαζί με προτρεπτικές 
πινακίδες για μείωση ταχύτητας (π.χ. ΑΡΓΑ - SLOW) 
καθ΄όλο το μήκος της οδού Μαυράκη Πίττα  . 

 
 

6.  4664/ 
29-01-14 

Φωτεινός 
Χρήστος 

Παραχώρηση 
θέσεις 
στάθμευσης 
ΑΜΕΑ 

Σκαραμαγκά 4 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας  
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-71 στο σημείο που φαίνεται 
σταθμευμένο το άσπρο αυτοκίνητο. Σημείο όπου δεν 
θα θίγονται οι όμοροι ιδιοκτήτες (αποτροπή όχλησης 
εισόδου – εξόδου από ιδιοκτησίες κλπ). 
Βέβαια, ο χρήστης μιας τέτοιας θέσης στάθμευσης θα 
πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να κατέχει κατά τη 
χρήση της δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ. 
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7.  494/ 
08-01-14 

Φραντζέσκος 
Κωνσταντίνος 

Απαγόρευση 
διέλευσης 
μεγάλων 
οχημάτων 

Ευρετής 63 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας   
τοποθέτηση πινακίδας Ρ-21 (απαγορεύεται η είσοδος 
σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 
1,70μ) ,διότι τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού είναι 
τέτοια (όπως φαίνεται και στην φωτογραφία) που η 
ελεύθερη διέλευση μεγαλύτερων  οχημάτων  δεν είναι 
εφικτή χωρίς να προκαλέσει ζημιές στις όμορες  
ιδιοκτησίες . Η τοποθέτηση της ανάλογης πινακίδας 
θα γίνει στην διασταύρωση που φαίνεται στο 
συνημμένο σχέδιο 
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8.  65319/ 
02-12-13 Παδής Χρήστος 

Απαγόρευση 
στάσης 
,στάθμευσης επι 
της οδού Αγέλης 

Αγέλης 4 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  θετικά 
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας   να 
παραμείνει η σήμανση ως έχει.   

 
 

9.  1528/ 
14-01-14 

Σωματείο 
Ιδιοκτητών Ταξί 
και αγοραίων 
Νομού Χίου 

Χωροθέτηση της 
πιάτσα των ΤAΧΙ 
επί της Οδού 
Ανδρέα Συγγρού 

Ανδρέα Συγγρού 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει  
θετικά τον καθορισμό επί πλέον 3 θέσεων 
στάθμευσης ΤΑΞΙ από την πινακίδα των ΑΜΕΑ και 
κάτω στην οδό Ανδρέα Συγγρού. Μειοψήφησε η 
μειοψηφία διότι κατά την άποψη τους ο χώρος είναι 
ιδιωτικός της Περιφ.Ενότητας Χίου. Mε απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη  έχουν καθοριστεί οι θέσεις ΤΑΞΙ 
και δεν μπορούν να δοθούν άλλες θέσεις 
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10.   
Επιμελητήριο και 
κάτοικοι περιοχής 
οδού Σγούτα  

Πεζοδρόμηση 
οδού Σγούτα   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει  
θετικά σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας   
θετικά  στην πεζοδρόμηση της οδού Σγούτα. 

 
 

 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί μαζί με την 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Κυκλοφορίας και την 13/2014 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι εκθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας) 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - 
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ.18538 Πειραιάς), στην Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, (υπόψη κ.κ.Γεραζούνη και Μενή), στη Δ/νση Τροχαίας Χίου και στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων-Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων-Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας, (Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας 19, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα). Να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου. 
 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 277/2014 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 27/05/2014 
Η επί των πρακτικών 

 
Κούτσουρα Νίκη 

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΩΗΝ-0ΜΙ


