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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. 31 της 21/12/2016 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 
Αριθμός απόφασης 

968/2016 
32ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Χωρίς τεχνικό έλεγχο) 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας 
Τετάρτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 
Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 16/12/2016, 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 (6)       
 3 Γδύσης Ν. Ευστράτιος            4 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης          
 5 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία (3)       6 Καράλης Ι. Δημήτριος (2)       
 7 Καρασούλης Γ. Νικόλαος          8 Καρατζάς Γ. Κωνσταντίνος       
 9 Κερμπάτσος Ν. Γεώργιος          10 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος (1)(5)   

 11 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ             12 Νεαμονίτης Ν. Παντελής         
 13 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος (5)    14 Ποταμούση Η. Παρασκευή         
 15 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (4)        16 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας           
 17 Συριώδης Γ. Σωκράτης            18 Τζιώτης Γ. Απόστολος           
 19 Τσάκος Σ. Γεώργιος              20 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος (1)(7)    
 21 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος (11)  22 Αποστολίδης Ε. Παντελής (3)    
 23 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος (3)       24 Καμπούρης Ι. Στυλιανός (8)     
 25 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (10)          26 Κοντούδης Χ. Μιχαήλ (9)        
 27 Μυριαγκός Π. Βασίλειος (2)(8)   28 Νύκτας Α. Νικόλαος             
 29 Στεφάνου Σ. Παντελής (7)        30 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ             
 31 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη             32 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           
 33 Σκούφαλος Ι. Μάρκος                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας            2 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος          
 3 Ζώας Σ. Γεώργιος                4 Καραμανής Κ. Γεώργιος          
 5 Παππής Ν. Παναγιώτης            6 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος         
 7 Λιγνός Ε. Γεώργιος              8 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος           
    

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, (25 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  
 
(1)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης  των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Ημερήσιας Διάταξης.  
(2)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος των εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 6oυ θέματος των εκτός Ημερήσιας Διάταξης.  
(4)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
(5)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων από 7ο έως και 11ο της Ημερήσιας Διάταξης.  
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(6)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
(7)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 12oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(8)   Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων από 17ο έως και 20ο της Ημερήσιας Διάταξης 
(9)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
(10)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 21oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
(11)   Αναχώρησε μετά το τέλος συζήτησης του 27oυ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.  
 
Τέθηκαν τα παρακάτω -6- θέματα προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία ύστερα από ομόφωνη 
απόφαση -25- παρόντων δημοτικών συμβούλων συζητήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης:  
1. Παράταση της προθεσμίας περάτωσης της εργασίας "Έλεγχος και επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων". 
2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας τροχήλατων κάδων.  
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής απορριμματοφόρων οχημάτων.  
4. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο  κάτοικο του Δ. Χίου.  
5. Επαύξηση της τάσης του ρεύματος στον χώρο της Σούδας.  
6. Λήψη απόφασης για αντισυνταγματική απόφαση της Γ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.  
 
Ομόφωνα αποφασίστηκε, τα ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματα, να συζητηθούν πριν την έναρξη 
συζήτησης της ημερήσιας διάταξης στην αρχή της συνεδρίασης.  
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι:  
Για το 1ο θέμα: Η προθεσμία περάτωσης της εργασίας λήγει 31/12/2016.  
Για το 2ο θέμα: Οι κάδοι παρελήφθησαν στις 2 & 12/12/2016 και το πρωτόκολλο παραλαβής πρέπει να εγκριθεί 
εντός του έτους.  
Για το 3ο θέμα: Τα απορριμματοφόρα παρελήφθησαν στις 20/12/2016  και το πρωτόκολλο παραλαβής πρέπει να 
εγκριθεί εντός του έτους.  
Για το 4ο θέμα: Η απόφαση αφορά πυροπαθή πολύτεκνο δημότη Χίου του οποίου καταστράφηκε η οικία.  
Για το 5ο θέμα: Η απόφαση πρέπει να ληφθεί άμεσα λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.  
Για το 6ο θέμα: Άμεσα πρέπει να δοθεί το μήνυμα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να αφήνεται σε 
αποφάσεις που αντιτίθενται στο Σύνταγμα. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
ΛΘ.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (Χωρίς τεχνικό έλεγχο) 
Υπόψη του Συμβουλίου τέθηκε η αριθ. 80/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία η 
Επιτροπή αποδέχεται τις αριθ. 35/2016, 38/2016 και 43/2016 αποφάσεις-προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής 
Κυκλοφορίας:  
1. Απόφαση 35/2016 επιτροπής κυκλοφορίας: 

<< Θέμα: Παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ιδιωτικού Ιατρείου. 
 
Σχετικά με το αίτημα του κ. Μπαλακίτση για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης στην οδό 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, για την εξυπηρέτηση του Μαιευτικού – Γυναικολογικού του  Ιατρείου, η Τεχνική 
Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά, διότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (πλάτος οδού) στο συγκεκριμένο 
σημείο, η άμεση γειτνίαση με τον κόμβο του Νοσοκομείου, η ύπαρξη νησίδας,  το φόρτο που καλείται 
καθημερινά να αναλάβει η συγκεκριμένη οδός, καθώς και οι χρήσεις της γύρω περιοχής, δημιουργούν 
προβλήματα τόσο στα διερχόμενα οχήματα όσο και στους πεζούς.  
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη συμφώνησαν με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας 
αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τη συζήτηση που ακολούθησε και τους Νόμους 3463/2006 και 

3852/2010,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εισηγείται αρνητικά στο αίτημα του κ. Μπαλακίτση για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης 

στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, για την εξυπηρέτηση του Μαιευτικού – Γυναικολογικού του  Ιατρείου, 
διότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (πλάτος οδού) στο συγκεκριμένο σημείο, η άμεση γειτνίαση με 
τον κόμβο του Νοσοκομείου, η ύπαρξη νησίδας,  το φόρτο που καλείται καθημερινά να αναλάβει η 
συγκεκριμένη οδός, καθώς και οι χρήσεις της γύρω περιοχής, δημιουργούν προβλήματα τόσο στα διερχόμενα 
οχήματα όσο και στους πεζούς. 

 
2. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου. 

 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο κάθε παραπέρα νόμιμη ενέργεια.>> 

 
 
 

2. Απόφαση 38/2016 επιτροπής κυκλοφορίας: 
<< Θέμα: Παραχώρηση 2 θέσεων στάθμευσης Υπηρεσιακών Οχημάτων 

 
Σχετικά με το αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την 

παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στην οδό Θεοτοκά, λόγω συχνής χρήσης 
οχήματος από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας (Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Κέντρο κακοποιημένων 
γυναικών, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Προγράμματα επιδότησης ΑΜΕΑ κλπ.), η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται 
αρνητικά, διότι  βρίσκεται στο στάδιο Διακήρυξη για την ανεύρεση νέου χώρου για τη στέγαση της ανωτέρω 
Υπηρεσίας.  

 
Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη συμφώνησαν με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 
Η Επιτροπή Κυκλοφορίας 

αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τη συζήτηση που ακολούθησε και τους Νόμους 3463/2006 και 
3852/2010,  

Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εισηγείται αρνητικά στο αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για 

την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στην οδό Θεοτοκά, διότι  
βρίσκεται στο στάδιο Διακήρυξη για την ανεύρεση νέου χώρου για τη στέγαση της ανωτέρω 
Υπηρεσίας. 
 

2. Αναθέτει στον Πρόεδρο κάθε παραπέρα νόμιμη ενέργεια.>> 
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3. Απόφαση 43/2016 επιτροπής κυκλοφορίας: 
<< Θέμα: Μονοδρόμηση της παρόδου της οδού Μπουρλώτου 

 
Σχετικά με το αίτημα του κ. Φαφαλιού Γεωργίου για τη μονοδρόμηση της Παρόδου Κων/νου 

Τσατσαρώνη κάθετης της οδού Μπουρλώτου, η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά, αφού έλαβε υπόψη 
της, την υπ’ αριθμ. 27/12-09-2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου, με την 
οποία απορρίφθηκε το αίτημα του κ. Φαφαλιού, ως μη ωφέλιμο αφού οι κάτοικοι δεν έχουν άλλη πρόσβαση 
στα σπίτια τους και ως εκ τούτου δεν έχει νόημα ένα τέτοιο κυκλοφοριακό μέτρο. 

 
 
 

 ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΘΕΜΑ 9ο  
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Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη συμφώνησαν με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
 

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας 
αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τη συζήτηση που ακολούθησε και τους Νόμους 3463/2006 και 

3852/2010,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Εισηγείται αρνητικά για τη μονοδρόμηση της Παρόδου Κων/νου Τσατσαρώνη κάθετης της οδού 

Μπουρλώτου, λαμβάνοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. 27/12-09-2016 απόφαση του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Βροντάδου, με την οποία απορρίφθηκε το εν λόγω αίτημα του κ. Φαφαλιού ως μη 
ωφέλιμο, αφού οι κάτοικοι δεν έχουν άλλη πρόσβαση στα σπίτια τους και ως εκ τούτου δεν έχει νόημα ένα 
τέτοιο κυκλοφοριακό μέτρο. 

 
2. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου. 
 
3. Αναθέτει στον Πρόεδρο κάθε παραπέρα νόμιμη ενέργεια.>> 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 80/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις 
αριθ. 35/2016, 38/2016 και 43/2016 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και τις διατάξεις των Ν. 
3463/2006 και 3852/2010 
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Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Αποδέχεται την αριθ. 80/2016 απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αριθ. 35/2016, 38/2016 
και 43/2016 προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας και:  
 

1. Απορρίπτει το αίτημα του κ. Μπαλακίτση για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης στην οδό 
Χρυσοστόμου Σμύρνης 5, για την εξυπηρέτηση του Μαιευτικού – Γυναικολογικού του  Ιατρείου, 
διότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (πλάτος οδού) στο συγκεκριμένο σημείο, η άμεση 
γειτνίαση με τον κόμβο του Νοσοκομείου, η ύπαρξη νησίδας,  το φόρτο που καλείται καθημερινά να 
αναλάβει η συγκεκριμένη οδός, καθώς και οι χρήσεις της γύρω περιοχής, δημιουργούν προβλήματα 
τόσο στα διερχόμενα οχήματα όσο και στους πεζούς. 

2. Απορρίπτει το αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού για την 
παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στην οδό Θεοτοκά, διότι  βρίσκεται 
στο στάδιο Διακήρυξη για την ανεύρεση νέου χώρου για τη στέγαση της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

3. Απορρίπτει τη μονοδρόμηση της Παρόδου Κων/νου Τσατσαρώνη κάθετης της οδού Μπουρλώτου, 
λαμβάνοντας υπόψη της την υπ’ αριθμ. 27/12-09-2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Βροντάδου, με την οποία απορρίφθηκε το εν λόγω αίτημα του κ. Φαφαλιού ως μη 
ωφέλιμο, αφού οι κάτοικοι δεν έχουν άλλη πρόσβαση στα σπίτια τους και ως εκ τούτου δεν έχει 
νόημα ένα τέτοιο κυκλοφοριακό μέτρο. 

 
 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί μαζί με τις αριθ.  35/2016, 38/2016 και 43/2016 αποφάσεις της Δημοτικής 
Επιτροπής Κυκλοφορίας και την αριθ. 80/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Αιγαίου-Τμήμα Διοίκησης Χίου, στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, (υπόψη κ.κ.Τσαγρή, Μενή & 
Νιαμονιτάκη), 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 968/2016 
O Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη 
Υπογραφή                                                                           Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 
Χίος 29/12/2016 

Η επί των πρακτικών 
 

Κούτσουρα Νίκη 
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