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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. 2 της 29/01/2016 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

42/2016 
40ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας 
Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 25/01/2016, που δόθηκε 
σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος           
 3 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας (2)        4 Γδύσης Ν. Ευστράτιος           
 5 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης (1)       6 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 7 Ζώας Σ. Γεώργιος                8 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία (3)      
 9 Καραμανής Κ. Γεώργιος           10 Καρασούλης Γ. Νικόλαος         

 11 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος          12 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος          
 13 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ (1)         14 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 15 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος (1)    16 Παππής Ν. Παναγιώτης           
 17 Ποταμούση Η. Παρασκευή          18 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (1)       
 19 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας (1)        20 Συριώδης Γ. Σωκράτης (1)       
 21 Τζιώτης Γ. Απόστολος            22 Τσάκος Σ. Γεώργιος (1)         
 23 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος            24 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (4)  
 25 Αποστολίδης Ε. Παντελής         26 Καμπούρης Ι. Στυλιανός         
 27 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (2)           28 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ (2)        
 29 Λιγνός Ε. Γεώργιος              30 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (1)       
 31 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (1)      32 Νύκτας Α. Νικόλαος             
 33 Στεφάνου Σ. Παντελής (2)        34 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ             
 35 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             36 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα (1)       
 37 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Γαβαλάς Π. Ιωάννης              2 Καράλης Ι. Δημήτριος           
 3 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος          4 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          
    

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 
 

---- Απαρτία – Αποχωρήσεις – Προσελεύσεις ---- 
Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (27 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές  που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  του 1ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 1ου θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 17ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 27oυ θέματος της  Ημερήσιας Διάταξης.  
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Τέθηκαν -5- θέματα για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης:  
1ο: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χίου.  
2o: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.  
3ο: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού 
Λιμένα.  
4ο: Χορήγηση άδειας απουσίας στο δημοτικό σύμβουλο Αφενδουλή Κυριάκο.  
5ο: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ασφαλιστικό.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Για λόγους δημόσιας υγείας η αδιάλειπτη αποκομιδή των απορριμμάτων πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένη και απρόσκοπτη.  
Για το 2ο θέμα: Πρόκειται για υποχρεωτική δαπάνη η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα λόγω μεγάλων 
αναγκών των υπηρεσιών.  
Για το 3ο θέμα: Για τον ορισμό του εκπροσώπου στην επιτροπή υπάρχει ως καταληκτική ημερομηνία η 4η 
Φεβρουαρίου 2016.  
Για το 4ο θέμα: Το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει άμεσα για τη χορήγηση της άδειας, λόγω των περιορισμών που 
τίθενται στο άρθρο 68 του Ν. 3852/2010.  
Για το 5ο θέμα: Το Δ.Σ. πρέπει ως πολιτικό όργανο να εκφράσει τη θέση του επί του ασφαλιστικού νόμου που 
πρόκειται να συζητηθεί τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν μετά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
M.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 
 
Υπόψη του Συμβουλίου τέθηκε η αριθ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία 
εγκρίθηκαν ομόφωνα  τα 03/2015 - 25/09/2015, 04/2015 – 11/12/2015 και 05/2015 - 18/12/2015 πρακτικά της 
Επιτροπής Κυκλοφορίας.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Εγκρίνει τα  03/2015 - 25/09/2015, 04/2015 – 11/12/2015 και 05/2015 - 18/12/2015 πρακτικά της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας.  
 

Α/Α Περιγραφή αιτήματος Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
1.  Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού 

Σταματία Γλύκα 47 -51 (ΘΕΜΑ 1ο) 
Αποφασίζει ομόφωνα να γίνει συνεχής κίτρινη γραμμή στο 
οδόστρωμα (κ.ο.κ αρθ. 5, 5γ) επί της οδού Σταματία Γλύκα 47 -51 
(συγκεκριμένα εκεί που φαίνεται στην φωτογραφία), ώστε να 
επισημανθεί η απαγόρευση στάσης στάθμευσης στο συγκεκριμένο 
σημείο, αφού όπως διαπιστώθηκε ο ελεύθερος χώρος που απομένει  
μετά το παρκαρισμένο όχημα δεν είναι επαρκής για την ελεύθερη 
διέλευση  δύων οχημάτων, καθώς και για την ασφαλή είσοδο- έξοδο 
των οχημάτων από τους χώρους στάθμευσης  όπως φαίνεται και στην 
φωτογραφία. 

2.  Α) Απαγόρευση στάση στάθμευση επί της 
οδού Παπα-Λίναρη 27 
Β) Τοποθέτηση πασάλων στο οδόστρωμα στη 
συμβολή των οδών Ποθητού και 
Ευαγγελίστριας 
Γ)  Τοποθέτηση πασάλων στη γωνία της οδού 
Μουσείου έναντι του 2ου και 6ου 
Νηπιαγωγείου Χίου (ΘΕΜΑ 2ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα: 
Α) Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγόρευση στάσης 
στάθμευσης) επί της οδού Παπα-Λίναρη 27, προκειμένου να 
αποτραπεί η στάθμευση οχημάτων στον αδιέξοδο δρόμο στην Παπα-
Λίναρη  (σχετικό το Α αίτημα). 
Β) Την τοποθέτηση πλαστικών εύκαμπτων πασάλων επί του 
οδοστρώματος στην συμβολή των οδών Ποθητού και Ευαγγελίστριας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορατότητα των κινούμενων επί της 
οδού Ποθητού προς την οδό Ευαγγελίστριας (σχετικό το Β αίτημα). 
Γ) Την τοποθέτηση  εύκαμπτων πασάλων  επί του οδοστρώματος, στη 
γωνία της οδού Μουσείου με την οδό Δρόσου, (έναντι 2ου και 6ου 
Νηπιαγωγείου Χίου) καθώς περιορίζεται η ορατότητα των κινούμενων 
επί της εν λόγω οδού οδηγών (σχετικό το Γ αίτημα). 

3.  Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης μονίμων Απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα των μόνιμων κατοίκων της οδού 
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Α/Α Περιγραφή αιτήματος Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
κατοίκων της οδού Φιλ. Αργέντη  (ΘΕΜΑ 3ο) Φιλ. Αργέντη, διότι το θέμα αυτό της στάθμευσης στον πυρήνα της 

πόλης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθολικά καθώς αντίστοιχα 
προβλήματα παρουσιάζονται και σε άλλους δρόμους της πόλης (πχ. 
οδός Αμάντου, Καλαμπόκα κλπ.). Ως εκ τούτου θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία θα γίνουν 
μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, προσφερόμενων θέσεων 
στάθμευσης τόσο στην οδό όσο και σε κλειστούς προσφερόμενους 
χώρους στάθμευσης, κλπ., προκειμένου το ζήτημα της στάθμευσης 
των μονίμων κατοίκων να αντιμετωπιστεί συνολικά. Σημειώνεται ότι 
στη μελέτη Ηλιόπουλου για τη συγκεκριμένη οδό προτείνεται 
απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού 
μέχρι την Βιβλιοθήκη Κοραή και στη συνέχεια στο αριστερό κομμάτι 
της οδού προτείνεται στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 

4.  Επίλυση προβλήματος παράνομης 
στάθμευσης επί της οδού Φιλλίπου Αργέντη 
(ΘΕΜΑ 4ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα μετά την οριστική παραλαβή του έργου σε 
πρώτη φάση να τοποθετηθούν κολωνάκια επί του πεζοδρομίου της 
οδού Φιλ. Αργέντη και συγκεκριμένα από το ύψος του Επιμελητηρίου 
Χίου μέχρι την διασταύρωση με την οδό Απλωταριάς και σε δεύτερη 
φάση, αν χρειαστεί, να επανέλθει η Επιτροπή για να εξετάσει ξανά το 
θέμα. 

5.  Απαγόρευση στάθμευσης στον δρόμο που 
οδηγεί στην Καφετέρια «Φαίδρα» (ΘΕΜΑ 
5ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα  την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού Λ. Ενώσεως 
90, στην είσοδο της συγκεκριμένης οδού (αδιέξοδο) όπως φαίνεται και 
στην φωτογραφία. 

6.  Παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί 
της οδού Μ. Λιβανού «Μάραθον» (ΘΕΜΑ 
6ο) 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση μίας θέσης φορτοεκφόρτωσης 
έμπροσθεν του καταστήματος της (Μάραθον) επί της οδού  Μιχ. 
Λιβανού, διότι σε απόσταση 20μ. (μπροστά από το σούπερ μάρκετ 
«Χαρά») υπάρχει μία θέση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή. 

7.  Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-70  (Χώρος 
στάθμευσης ορισμένης κατηγορία 
οχημάτων π.χ μοτοποδήλατα). (ΘΕΜΑ 7ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-70 (χώρος 
στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. μοτοποδήλατα) σε 
απόσταση 5μ. από τη διασταύρωση στο παλαιό παζάρι, όπως φαίνεται 
και στη φωτογραφία.   

8.  Παραχώρηση θέσης Φορτοεκφόρτωσης  
στην οδό Ι. Πατέρα (ΘΕΜΑ 8ο) 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για 
φορτοεκφόρτωση (Ρ-70) έμπροσθεν του καταστήματος του κ. 
Χαβιάρα Ιωάννη επί της οδού Ιωάννη Πατέρα 11, διότι η 
παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης δεν εξυπηρετεί το ρόλο της 
σε περιοχές γειτονίας όπου και η αστυνόμευση είναι περιορισμένη 
και η ανεύρεση θέσεων στάθμευσης δεν είναι ιδιαίτερα επίπονη.  

9.  Παραχώρηση θέσης προσωρινής 
στάθμευσης Τουριστικού Λεωφορείου 
(ΘΕΜΑ 9ο) 

Απορρίπτει αρνητικά το αίτημα της επιχείρησης «Kanaris Tours» για 
την παραχώρηση μία θέσης προσωρινής στάθμευσης (επιβίβαση- 
αποβίβαση) τουριστικού λεωφορείου, στην οδό Λάδης. Η εν λόγω 
επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη θέση στάθμευσης για 
λεωφορεία που υπάρχει στην οδό Νεωρείων. 

10.  Παραχώρηση μίας θέσης ΑΜΕΑ  
(ΘΕΜΑ 10ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για 
ΑΜΕΑ (Ρ-71) με αριθμό κυκλοφορίας ΧΙΒ 7673, στην οδό Πασχαλίδη 
Πασχάλη 14 καθώς ο αιτών προσκόμισε στην Υπηρεσία τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η θέση θα παραχωρηθεί στο σημείο που 
φαίνεται στη φωτογραφία. 

11.  Επίλυση προβλήματος που δημιουργείται 
με τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα 
πάνω στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βερίτη 
43. (ΘΕΜΑ 11ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα να τοποθετηθούν κολωνάκια με την 
προϋπόθεση να μην εμποδιστεί η πρόσβαση στον αύλειο χώρο που 
υπάρχει επί της οδού Βερίτη 43 και αν διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα 
συνεχίζει τότε θα επανέλθει η Επιτροπή. 

12.  Παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
στην οδό Βλαστού. Σχετικό το Α.Π. 
16493/18-05-15 αίτημα του κ. Χρήστου 
Ξύδα.  (ΘΕΜΑ 1ο) 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
στην οδό Βλαστού ώστε να εξυπηρετηθεί η επιχείρηση Χρ. Ξύδα που 
βρίσκεται επί της οδού Απλωταριάς 30, διότι υπάρχει θέση 
φορτοεκφόρτωσης στην οδό Ευστρατίου Αργέντη ανάμεσα στα 
καταστήματα Μαμούνα και Δεσσέ, (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
322/2014) που μπορεί να εξυπηρετηθεί.  

13.  Παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
στην οδό Πολυτεχνείου 13. Σχετικό το Α.Π. 
16736/19-05-2015 αίτημα του κ. Στέλιου 
Γαρρή  
(ΘΕΜΑ 2ο). 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
στην οδό Πολυτεχνείου 13, ώστε να εξυπηρετηθεί η επιχείρησή του κ. 
Στ. Γαρρή που βρίσκεται επί της οδού Πολυτεχνείου 13, διότι θέση 
φορτοεκφόρτωσης υπάρχει στο τέλος της εν λόγω επιχείρησης, όπως 
φαίνεται και στη φωτογραφία. 

14.  Τοποθέτηση  κολωνακίων έμπροσθεν του 
Καταστήματος επί της οδού Παχνού 11. 

Απορρίπτει ομόφωνα την τοποθέτηση κολωνακίου επί του 
οδοστρώματος ώστε να αποτρέψει τη στάθμευση μοτοποδηλάτων, για 
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Α/Α Περιγραφή αιτήματος Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Σχετικό το Α.Π. 23744/01-07-2015 αίτημα 
της κας. Κυριακής Μαλαχιά (ΘΕΜΑ 3ο).    

να γίνει ευκολότερη η είσοδος των πελατών στο κατάστημα του κ. 
Μαλαχιά, διότι έμπροσθεν του φαρμακείου κ. Μαρή υπάρχει ράμπα 
που οδηγεί  στο πεζοδρόμιο (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία) και 
διέρχεται από την ιδιοκτησία του. 

15.  Επίλυση του προβλήματος που 
δημιουργείται με την  είσοδο - έξοδο από 
την ιδιοκτησία του κ. Βολάκη από τα 
σταθμευμένα οχήματα. Σχετικό το Α.Π. 
23466/30-06-2015 αίτημα του κ. Μηνά 
Βολάκη (ΘΕΜΑ 4ο).    

Απορρίπτει ομόφωνα το αίτημα του κ. Βολάκη, διότι μετά από 
αυτοψία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η οδός είναι μονόδρομος και 
σύμφωνα με τον κ.ο.κ. άρθρο 34 παρ. 5 «στους μονόδρομους 
επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και στην αριστερή πλευρά. Αν δεν 
υπάρχει πεζοδρόμιο, οι οδηγοί υποχρεούνται να αφήνουν ελεύθερο 
πλάτος ενός (1) μέτρου, τουλάχιστον, για τη διέλευση των πεζών». Στη 
συγκεκριμένη οδό υπάρχει πεζοδρόμιο 0,80 μ. που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση των πεζών. 

16.  Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης 
στάθμευσης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας 
“My view” στον Καρφά. Σχετικό το Α.Π. 
21543/17-06-2015 αίτημα του κ. Μαρίνου 
Τραυλού (ΘΕΜΑ 5ο).    

Απορρίπτει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας  Ρ-40 (απαγορεύεται 
η στάση και η στάθμευση) έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του κ. Τραυλού 
στην περιοχή  Καρφά – Αγ. Γεώργιο άνωθεν της καφετέριας La Notte, 
αφού μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περιοχή 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη ράμπας ΑΜΕΑ και σεσημασμένος χώρος 
στάθμευσης, και σύμφωνα με τον κ.ο.κ. η στάθμευση οχημάτων στα 
σημεία αυτά είναι παράνομη και η αρμόδια αρχή ελέγχου τήρησης του 
κ.ο.κ., μπορεί να βεβαιώσει παράβαση και χωρίς την ύπαρξη πινακίδας 
Ρ-40 (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης). 

17.  Επίλυση του προβλήματος που 
δημιουργείται από τα παράνομα 
σταθμευμένα οχήματα επί της οδού 15ην 
Νοεμβρίου Πάροδος Β΄. Σχετικό το Α.Π. 
22229/22-06-2015 αίτημα του κ. Γεωργίου 
Τζίνη (ΘΕΜΑ 6ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας Π-4 (αδιέξοδο) και 
Ρ- 40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) για τη διευκόλυνση 
των κατοίκων της περιοχής, στην (αδιέξοδο) Β΄ Πάροδο 15ης 
Νοεμβρίου στον Βροντάδο, με σκοπό να λυθεί το πρόβλημα που  
δημιουργείται από τα οχήματα που σταθμεύουν στην είσοδο της εν 
λόγω αδιέξοδου και εμποδίζουν  την ελεύθερη διέλευση των πεζών. 

18.  Α) Επίλυση του προβλήματος που 
δημιουργείται στην οδό από Λιλικά – 
Κώμη με την αυξημένη ταχύτητα που 
κινούνται  τα οχήματα 
Β) Να τοποθετηθούν κολωνάκια αποτροπής 
στάθμευσης στην διασταύρωση.  
Σχετικό το Α.Π. 16432/15-05-2015 αίτημα 
της κας. Μαρίας Μπατά (ΘΕΜΑ 7ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδων Αργά –Slow, K- 16 
(Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και Ρ-32 (η μέγιστη 
ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των 30χλμ/ώρα) 
και μάτια γάτας και στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή που 
διακλαδώνεται η οδός Λιλικά – Κώμης με την οδό που οδηγεί στο 
αλιευτικό καταφύγιο, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος που 
δημιουργείται από την αυξημένη ταχύτητα που κινούνται τα οχήματα 
επί της οδού Λιλικά – Κώμη.  

19.  Διαγράμμιση για αποτροπή Στάθμευσης. 
Σχετικό το Α.Π. 25183/13-07-2015 αίτημα 
του κ. Κων/νου Κανελλόπουλου (ΘΕΜΑ 
8ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την υλοποίηση κίτρινης διαγράμμισης για να 
επισημάνει την απαγόρευση στάθμευσης μπροστά στην είσοδο του 
πεζοδρομίου επί της οδού Παράσχου στη συμβολή της με την οδό 
Ροδοκανάκη, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος που 
δημιουργείται με τα παράνομα σταθμευμένα μοτοποδήλατα στο 
συγκεκριμένο σημείο. (κ.ο.κ άρθρο 34 η στάση και η στάθμευση 
απαγορεύεται παρ. ι) «Σε απόσταση πέντε μέτρων από την τομή 
οικοδομικών γραμμών η των νοητών προεκτάσεων αυτών» και ιστ) Σε 
θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με 
αναπηρίες (ΑΜΕΑ). 

20.  Τοποθέτηση Πινακίδας Φορτοεκφόρτωσης 
επί της οδού Βενιζέλου 88. Σχετικό το Α.Π. 
36410/12-10-2015 αίτημα του κ. Θωμά 
Παραδείση (ΘΕΜΑ 9ο).  

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης 
έμπροσθεν της επιχείρησης του κ. Παραδείση επί της οδού Βενιζέλου 
88, διότι μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι λίγο πριν 
την επιχείρησή του και λίγο μετά υπάρχουν θέσεις περιορισμένης 
χρονικής διάρκειας (πινακίδας Ρ-39) που μπορεί να εξυπηρετηθεί από 
αυτές. Η  αρχή τήρησης του κ.ο.κ πρέπει να βεβαιώνει στα παράνομα 
σταθμευμένα αυτοκίνητα που καλύπτουν τις ανωτέρω θέσεις 
παραβάσεις, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις της 
εν λόγω περιοχής. 

21.  Τοποθέτηση Πινακίδων  ΑΜΕΑ.  
(Τεχνική Υπηρεσία Αντιδήμαρχος 
(κ. Καραμανής Γεώργιος) (ΘΕΜΑ 10ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό χώρων στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
(πινακίδα Ρ-71) στις εξής περιοχές: 
α) Στον παραθαλάσσιο οικισμό Εμπορειού στο σημείο που φαίνεται 
στη φωτογραφία. 
β) Στον παραθαλάσσιο οικισμό Εμπορειού στην περιοχή Μαύρα Βόλια 
στο σημείο που είναι το άσπρο αυτοκίνητο στη φωτογραφία. 
γ) Στην οδό Μιχάλων έξω από το Πανεπιστήμιο στο σημείο που είναι 
το γκρι αυτοκίνητο στη φωτογραφία. 
δ) Στη Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών πίσω από την Εκκλησία Αγ. 
Ευστρατίου στο σημείο που φαίνεται το μπλε αυτοκίνητο στη 
φωτογραφία.  
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22.  Θέσεις στάθμευσης Ποδηλάτων. Σχετικό το 

Α.Π. 17136/21-5-2015 αίτημα του 
Συλλόγου Ποδηλάτων Χίου (ΘΕΜΑ 11ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης 
ποδηλάτων στις εξής περιοχές και το είδος των βάσεων που θα 
τοποθετηθούν θα εγκριθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου: 
α) Στην οδό Ζολώτα έξω από την περίφραξη  του σχολείου στο σημείο 
που φαίνεται στη φωτογραφία. 
β) Στον πεζόδρομο Αεροπόρου Βασιλειάδη παράλληλα στο παρτέρι 
που βρίσκεται έναντι του καταστήματος της κ. Μαυρίκη, όπως 
φαίνεται στη φωτογραφία 
γ) Στην είσοδο της Αεροπόρου Βασιλειάδη από την πλευρά της 
πλατείας στο πλάι του καφεκοπτείου «Λυκουρή», όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία. 
δ) Στον παραθαλάσσιο οικισμό του Μ. Λιμνιώνα στη Δημοτική 
Ενότητα Αγίου Μηνά, πίσω από τη στάση του Λεωφορείου στο σημείο 
που είναι σταθμευμένο το κόκκινο αυτοκίνητο, όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία.  
ε) Στο Δημοτικό παρκινγκ  της Φάρκαινας στη Δημοτική Ενότητα 
Χίου, πλησίον των κάδων ανακύκλωσης, όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία. 
στ) Στο Δημοτικό Πάρκινγκ της Αγ. Φωτιάς (Καρουσάκη) στη 
Δημοτική Ενότητα Αγ. Μηνά, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 
ζ) Στη Δημοτική Ενότητα του Αγ. Μηνά στον παραθαλάσσιο οικισμό 
του Καρφά στο τέλος του πεζόδρομου, όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία. 
η) Στην οδό Πολυχρονοπούλου έμπροσθεν της ράμπας ΑΜΕΑ που 
οδηγεί στο χώρο δημόσιων τουαλετών, όπως φαίνεται στη 
φωτογραφία. 
θ) Στην οδό Μιχάλων επί του πεζοδρομίου πριν το υπάρχον Pillar στην 
περίφραξη του Πανεπιστημίου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 
ι) Στην οδό Μπεκριδάκη στη βορειοανατολική πλευρά της, πλησίον 
του εξωτερικού τείχους του Κάστρου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. 

23.  Προέκταση θέσεων στάθμευσης 
μοτοποδηλάτων επί της οδού Αλεξάνδρου 
Παχνού. Σχετικό το Α.Π. 15501/11-05-
2015 αίτημα της Δ.Κ. Χίου.  (ΘΕΜΑ 12ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την επέκταση της υφιστάμενης πινακίδας Ρ-70 
(χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ. 
μοτοποδήλατα) και έξω από την Alpha Bank, έως  5 μ. από την τομή 
της με την οδό Αλεξάνδρου Βλαστού. 

24.  Τοποθέτηση πινακίδας Φορτοεκφόρτωσης 
επί της οδού Μαρτύρων 9. Σχετικό το Α.Π. 
28395/10-08-2015 αίτημα του κ. Ανδρέα 
Πηλιόγλου.  (ΘΕΜΑ 13ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης 
(Ρ-40, με υποπινακίδιο εξαιρούνται τα οχήματα φορτοεκφόρτωσης 
από 09:00–13:30, Δευτέρα–Παρασκευή) σε σημείο που να 
εξυπηρετείται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός επιχειρήσεων επί της 
οδού Μαρτύρων 9. 

25.  Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας (οι 
παραβάσεις ελέγχονται με τεχνικά μέσα) 
σύμφωνα το άρθρο 104 & 4 κ.ο.κ Π.Δ 
187/2001 και 346/6 από 18/5/2004 γνωμ. 
εις. Αρ. Πάγου. Σχετικό το Α.Π. 28406/10-
08-2015 αίτημα της Τροχαίας Χίου.  
(ΘΕΜΑ 14ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας (οι 
παραβάσεις ελέγχονται με Τεχνικά Μέσα), ώστε να μπορεί να 
διαπιστωθεί παράβαση σύμφωνα με το άρθρο 104 & 4 Κ.Ο.Κ και Π.Δ 
187/2001 και 346/6 από 18/5/2004 γνωμ. Αρ. Πάγου στις εξής 
περιοχές: 
α) Στη Λεωφόρο Ενώσεως στο ρεύμα προς Χίο στο ύψος των 
καυσίμων του Αεροδρομίου 
β) Στην οδό Ιωάννου Χρήστου στο ρεύμα προς Κάμπο στην αρχή της 
οδού 
γ) Στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα από οδό Βερίτη προς Καρυές 
αμέσως μετά τη διασταύρωση με την οδό Ταξιαρχίας Ρίμινη και 
δ) Στην οδό Φωστίνη Παντελεήμονα στο ρεύμα προς Χίο μετά τον 
ποταμό Αρμένη. Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι εν λόγω πινακίδες 
θα τα υποδείξει το Τμήμα  Τροχαίας Χίου. 

26.  Επίλυση του  προβλήματος που 
δημιουργείται από τα παράνομα 
σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή Αγ. 
Φωτιάς, Πυργί, Μεστά, Λαγκάδα και 
Εμπορείο). Σχετικό το Α.Π26016/21-07-
2015 αίτημα της Τροχαίας Χίου.  (ΘΕΜΑ 
15ο). 

1. Απορρίπτει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης 
στάθμευσης (Ρ-40) και κολωνακιών στο δρόμο που οδηγεί στον 
παραλιακό οικισμό της Αγ. Φωτιάς, καθώς και στο δρόμο που 
διασχίζει την Τοπική Κοινότητα Πυργίου και συγκεκριμένα στο 
(μίνι Μάρκετ Τροφοπηγή), διότι μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης 
στις εν λόγω περιοχές και η τοποθέτηση κολωνακιών στο 
οδόστρωμα  θεωρείται εμπόδιο για την ελεύθερη διέλευση των 
οχημάτων. Με την ύπαρξη των απαγορευτικών πινακίδων Ρ- 40 η 
αρχή τήρησης του Κ.Ο.Κ μπορεί να βεβαιώσει παραβάσεις για τη 
συμμόρφωση των οδηγών. 

2. Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων 
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καθώς και την υλοποίηση κίτρινης διαγράμμισης στις παρακάτω 
περιοχές:  
α) στη στροφή της Τοπικής Κοινότητας Λαγκάδας 20 μέτρα πριν 
και μετά από τη στάση «Πούλου»  
β) στον Επαρχιακό δρόμο του Εμπορειού από την οικία Κολόμβου 
έως τη θάλασσα και στη δεξιά πλευρά της οδού προς ποταμό, 
όπως φαίνεται στη φωτογραφία  
γ) στην Τοπική Κοινότητα Μεστών από τη Βρύση έως τον Πύργο 
στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος (πινακίδα δύο όψεων, όπως 
φαίνεται στη φωτογραφία. 

27. Τοποθέτηση Κολωνακίων επί της οδού 
Παντελή Ψύχα  (ΘΕΜΑ 1ο) 

Αποφασίζει ομόφωνα την υλοποίηση κίτρινης διαγράμμισης επί της 
οδού Παντελή Ψύχα (έναντι της ιδιοκτησίας κας. Μαλλιού 
Ευαγγελίας) και 5 μ. από την τομή της οδού με την Αντωνίου 
Πατρώνα.   

Γι Για την οριστική επίλυση του προβλήματος και την διευκόλυνση των 
απορριμματοφόρων να διέρχονται από τη συγκεκριμένη γωνία, 
Αποφασίζει ομόφωνα και την τοποθέτηση δύο πλαστικών εύκαμπτων 
κολωνακίων στο σημείο που φαίνεται στη φωτογραφία. 

Επ Αποφασίζει ομόφωνα να γίνουν κίτρινες διαγραμμίσεις στις γωνίες της 
συγκεκριμένης διασταύρωσης.  

28. Παραχώρηση ολιγόλεπτης στάθμευσης 
στην Πάροδο Βασιλικάρη (ΕΛΤΑ courier) 
(ΘΕΜΑ 2ο) 

Με την πινακίδα Ρ-55 που υπάρχει στην είσοδο της παρόδου 
Βασιλικάρη, επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος οχημάτων στην 
παρόδια ιδιοκτησία. Για φορτοεκφόρτωση η επιχείρηση μπορεί να 
εξυπηρετηθεί από τη θέση φορτοεκφόρτωσης που υπάρχει στην οδό 
Ευστρατίου Αργέντη (έξω από την Swarovski) με τη χρήση καροτσιού. 

29. Να απαγορευτεί η στάθμευση σε Πάροδο 
της οδού Αντωνίου Πατρώνα (ΘΕΜΑ 3ο) 

Απορρίπτει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας (Ρ-40) 
(απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην είσοδο της 
παρόδου της οδού Αντωνίου Πατρώνα, διότι η οδός έχει μικρά 
γεωμετρικά στοιχεία και σε κάποια σημεία είναι απροσπέλαστη 
από αυτοκίνητο και σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. δ του  κ.ο.κ. η 
στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται «…δ) αν το 
ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την 
κυκλοφορία οχημάτων».  

Ως εκ τούτου η στάθμευση των οχημάτων στα σημεία αυτά είναι 
παράνομη και η αρμόδια αρχή τήρησης του κ.ο.κ, μπορεί να 
βεβαιώσει παράβαση. 

30. Ρύθμιση στάθμευσης Μονά – Ζυγά στην 
οδό Ιουστινιάνη (ΘΕΜΑ 4ο). 
 

Απορρίπτει ομόφωνα την αλλαγή της στάθμευσης σε μονούς - ζυγούς 
μήνες επί της οδού Ιουστινιάνη, διότι τα οριζοντιογραφικά 
χαρακτηριστικά της εν λόγω οδού δεν προσφέρονται για την 
εφαρμογή της εκ περιτροπής στάθμευσης καθώς και σε κάποια 
σημεία είναι αδύνατη η στάθμευση των οχημάτων. 

31. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό 
Ανδρέα Λοϊζου 6 (ΘΕΜΑ 5ο). 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσης στάθμευσης μπροστά 
στο Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων επί της οδού Ανδρέα Λοΐζου 6, 
διότι η παραχώρηση θέσης προσωρινής στάθμευσης δεν 
εξυπηρετεί το ρόλο της σε περιοχές γειτονίας όπου και η 
αστυνόμευση είναι περιορισμένη και η ανεύρεση θέσεων 
στάθμευσης δεν είναι ιδιαίτερα επίπονη, και επί πλέον 
παραπλεύρως υπάρχει ο δημοτικός χώρος στάθμευσης της 
«Καπέλας».  

32. Κατασκευή Πεζοδρομίου, Τοποθέτηση 
κιγκλιδώματος για την ασφαλή έξοδο των 
παιδιών & δύο θέσεις στάσης κατά την 
προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών 
στο 3ο Νηπιαγωγείο Βροντάδου (ΘΕΜΑ 
6ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την κατασκευή πεζοδρομίου μόνο μπροστά 
στην είσοδο του 3ου Νηπιαγωγείου Βροντάδου οριοθετημένο με 
ειδικό κιγκλίδωμα, καθώς και την παραχώρηση δύο θέσεων για 
προσωρινή στάση οχημάτων, μόνο κατά τις ώρες προσέλευσης 
και αποχώρησης των παιδιών, σε συνέχεια του ανωτέρου 
πεζοδρομίου (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία). 

33. Παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ στα 
Καρδάμυλα (ΘΕΜΑ 7ο). 

Απορρίπτει ομόφωνα την παραχώρηση θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 
στην περιοχή Ράχη της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμύλων, διότι 
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού είναι μικρά (πλάτος 2,60 
μ.), διπλής κατεύθυνσης και με την παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ 
δεν θα είναι εφικτή η ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων 
οχημάτων.  

Καλεί τον ενδιαφερόμενο να επανέλθει με νέο αίτημα για να υποδείξει 
κάποιο άλλο σημείο. 

34. Παραχώρηση θέσης ΑΜΕΑ στην οδό 
Κομιτάτου στα Θυμιανά (ΘΕΜΑ 8ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 χώρος 
στάθμευσης ΑΜΕΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΧΙΕ 2586 στη θέση 
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Α/Α Περιγραφή αιτήματος Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
 που φαίνεται στη Φωτογραφία επί της οδού Κομιτάτου στη 

Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών. 
35. Τοποθέτηση πινακίδας Αργά –Slow στην 

περιοχή Γρού (ΘΕΜΑ 9ο). 
 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας Αργά Slow στην 
αδιέξοδο οδό στην περιοχή Γρού (μετά το Ηλεκτρολογείο 
Κομηνού), διότι διαπιστώθηκε ότι η οδός έχει πολύ μικρά 
γεωμετρικά  χαρακτηριστικά και είναι διπλής κατεύθυνσης με 
αποτέλεσμα να μην επιτρέπει τις αυξημένες ταχύτητες. 

36. Απαγόρευση στάθμευσης  στην Τοπική 
Κοινότητα Καταρράκτη απέναντι από το 
Ηρώων (ΘΕΜΑ 10ο). 

Αποφασίζει ομόφωνα την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-39 (επιτρέπεται η 
στάση απαγορεύεται η στάθμευση) για δύο θέσεις έμπροσθεν των 
επιχειρήσεων: κας. Γαλανού Αναστασίας, κας. Παρθενάκη 
Ζηνοβίας και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Καταρράκτη, που 
βρίσκονται απέναντι από το Ηρώων της Τοπικής Κοινότητας 
Καταρράκτη, (όπως φαίνεται και στη φωτογραφία). 

37. Επέκταση θέσεων στάθμευσης 
Μοτοποδηλάτων (ΘΕΜΑ 11ο)  
 

Αποφασίζει ομόφωνα την επέκταση θέσεων στάθμευσης 
Μοτοποδηλάτων (Ρ-70) στις εξής περιοχές:  
α) στην οδό Ομήρου 5,00 μ. δυτικά προς την οδό Βενιζέλου, όπως 

φαίνεται και στη φωτογραφία). 
β) στην οδό Καναλά 4,00 μ. ανατολικά (προς την οδό 

Ροδοκανάκη) όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. 
γ) στην οδό Βενιζέλου 5,00 μ. βόρεια προς την Εισαγγελία, όπως 

φαίνεται και στη φωτογραφία. 
δ) στην οδό Βενιζέλου 88 σε μήκος 5,00 μ. βόρεια, όπως φαίνεται 

και στη φωτογραφία. 
ε) στην οδό Νεοφύτου Βάμβα σε μήκος 5,00 μ. δυτικά προς την 

οδό Βενιζέλου, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία. 
 
     Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί μαζί με τις 03/2015, 04/2015 και 05/2015 αποφάσεις της Επιτροπής 
Κυκλοφορίας και την 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 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 42/2016 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 18/02/2016 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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