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                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αρ.Πρωτ.:8415/12-06-2018 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                                         
∆ΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                                       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

 

Αρ. Απόφασης 11/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 07/2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πάρου 

 

Θέµα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον 

Οικισµό της Παροικίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου 

 

 Στην Πάρο την 11
η   

Ιουνίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην 

Παροικία συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα θέµατα που έχουν περιληφθεί στην ηµερήσια διάταξη.  

   Με βάση τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση προσήλθαν και 

παρέστησαν νόµιµα, σε σύνολο επτά µελών, κατόπιν της µε αρ.πρωτ.:8211/07-06-2018 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου της , τα εξής  έξι µέλη: 

 

Παρόντες                                                                   Απόντες 

Κωβαίος Μάρκος        Πρόεδρος 

Λεοντής Μικές                                    Μέλος   

Μαλαµατένιος Εµµανουήλ                 Μέλος 

Μαλινδρέτος Χαράλαµπος                 Μέλος  

Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα         Μέλος  

Χριστόφορος Χρήστος                        Μέλος 

 

                                 

Χανιώτη Μαρία                           Μέλος 

                                               

 ∆ιαπιστωµένης νόµιµης απαρτίας κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά  της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πάρου Γκότση Σοφία –

Χριστίνα. 

 

  Κατά τη διάρκεια του 1
ου  

θέµατος ηµερησίας διάταξης  ο Πρόεδρος της Επιτροπής πήρε το λόγο  

και αναφέρθηκε στο υπηρεσιακό σηµείωµα 84/25-05-2018 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

του τµήµατος Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων στο οποίο 

αναφέρονται τα παρακάτω 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 α4. του Ν. 3463/2006  (ΦΕΚ Α΄ 114/08-06-2006), 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» σύµφωνα µε τις οποίες: «…1. Οι δηµοτικές 

και  κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: α) θέτουν 

κανόνες: ………α4. Για την ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων 

της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, 

καθώς και για την τοποθέτηση και µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης 

οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους……». 

ΑΔΑ: ΩΛΥΖΩΞΓ-ΨΤΔ



 2 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι γ του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/07-06-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες: «Οι δηµοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και 

ρυθµίζουν όλες τι τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων 

και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων 

αφορούν, κυρίως, τους τοµείς: ……γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων 

και των Οικισµών, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: ……4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο 

καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών 

επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία…….».  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ 1. εδάφιο Β. περίπτωση v) του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε 

τις οποίες:  «……Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρµοδιότητες…Β. Εισηγείται στο δηµοτικό 

συµβούλιο: …v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ……». 

5) Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/17-12-

2014). 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 52A του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 

23 του ν. 4058/2012 και το άρθρο 45 του ν. 4150/2013. 

7) Την ύπαρξη πλήθους αιτηµάτων από Συλλόγους και πολίτες για την πλήρη απαγόρευση της 

κυκλοφορίας οχηµάτων και µοτοσικλετών επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον 

Οικισµό της Παροικίας (τµήµα από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. έως την γέφυρα στο Μπουνταράκι), 

κατά την θερινή τουριστική περίοδο. 

8) Το γεγονός ότι οι προτεινόµενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις έχουν άµεσες 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

Εισηγούµαστε  

 

 Την εφαρµογή της προσωρινής πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και 

µοτοσικλετών επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον Οικισµό της Παροικίας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου (τµήµα από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. έως την γέφυρα στο 

Μπουνταράκι) για όλο το 24ωρο. Προτείνεται όπως εφαρµοσθεί η εν λόγω κυκλοφοριακή 

ρύθµιση πιλοτικά για το χρονικό διάστηµα από Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 00:00 

έως ∆ευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 23:59. Εκτιµάται ότι, η περίοδος του 

∆εκαπενταύγουστου είναι η πιο πρόσφορη ώστε να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης ρύθµισης και να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις 

κυκλοφοριακών φόρτων µε αυτόµατα καταγραφικά µηχανήµατα στην περιοχή της Παροικίας. 

 Από την παραπάνω απαγόρευση θα εξαιρούνται:  

1) Το λεωφορείο της δηµοτικής αστικής συγκοινωνίας της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., το οποίο θα 

εκτελεί κανονικά τα εγκεκριµένα δροµολόγιά του. 

2) Τα λεωφορεία της υπεραστικής συγκοινωνίας της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., τα οποία θα 

εκτελούν κανονικά τα εγκεκριµένα δροµολόγιά τους και στα οποία θα επιτρέπεται η 

διέλευση µέχρι τον χώρο βραχυχρόνιας στάσης εντός της χερσαίας  λιµενικής ζώνης. 

3) Τα επιβατηγά δηµόσιας χρήσης – ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα µόνο για να 

πραγµατοποιήσουν αναστροφή προς την θέση στάσης/στάθµευσης (πιάτσα) επί της οδού 

Γιάννη Πάριου έµπροσθεν του κτιρίου του Ο.Τ.Ε.. 

4) Τα οχήµατα τροφοδοσίας στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση κατά τα χρονικά 

διαστήµατα από 08:00 έως 10:00 &  από 14:00 έως 16:00 κάθε ηµέρας. 

5) Τα οχήµατα εκτάκτου ανάγκης όπως του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνοµίας, 

του ∆ήµου κλπ. 
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 Αυτό το µέτρο είναι προσωρινό και θα παρθεί απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της 

Αστυνοµίας. 

 Θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες του Κ.Ο.Κ. για το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα. Επίσης για την εφαρµογή του προσωρινού µέτρου θα χρησιµοποιηθεί αυτόµατη µπάρα 

ελέγχου κυκλοφορίας που θα τοποθετηθεί επί της οδού Γιάννη Πάριου στο ύψος του φυλακίου του 

Λιµεναρχείου Πάρου απέναντι από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη προσωπικού. 

 

 Αµέσως µετά έγινε αναφορά και  στην 28/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου όπου 

αποδέχεται την εφαρµογή της προσωρινής πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και 

µοτοσικλετών επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον Οικισµό της Παροικίας της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Πάρου (τµήµα από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. έως την γέφυρα στο Μπουνταράκι) για όλο το 

24ωρο µε την προϋπόθεση της πλήρους αστυνόµευσης, όµως προτείνεται το χρονικό διάστηµα από 

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 00:00 έως Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 23:59. 

 Τα µέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν επί του θέµατος και επικεντρώθηκαν στο χρονικό διάστηµα 

στο οποίο θα εφαρµοστεί  η προσωρινή πλήρης απαγόρευση. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τα µέλη της να αποφασίσουν για το 

συγκεκριµένο θέµα. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαµβάνοντας υπ’ όψιν: 

το άρθρο 103 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», 

 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» , 

το υπ’ αρ. 84/25-05-2018 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του 

τµήµατος Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων 

την 28/2018 απόφαση  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου , 

τις τοποθετήσεις και τις θέσεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

τα λοιπά στοιχεία του φακέλου   

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

  

Εγκρίνει  και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εφαρµογή της προσωρινής πλήρους 

απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και µοτοσικλετών επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου 

στον Οικισµό της Παροικίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου (τµήµα από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. έως 

την γέφυρα στο Μπουνταράκι) για όλο το 24ωρο. Προτείνεται όπως εφαρµοσθεί η εν λόγω 

κυκλοφοριακή ρύθµιση πιλοτικά για το χρονικό διάστηµα από Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και 

ώρα 00:00 έως ∆ευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 23:59. Εκτιµάται ότι, η περίοδος του 

∆εκαπενταύγουστου είναι η πιο πρόσφορη ώστε να καταδείξει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης ρύθµισης και να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις κυκλοφοριακών 

φόρτων µε αυτόµατα καταγραφικά µηχανήµατα στην περιοχή της Παροικίας. 

 Από την παραπάνω απαγόρευση θα εξαιρούνται:  

1) Το λεωφορείο της δηµοτικής αστικής συγκοινωνίας της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., το οποίο θα εκτελεί 

κανονικά τα εγκεκριµένα δροµολόγιά του. 

2) Τα λεωφορεία της υπεραστικής συγκοινωνίας της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., τα οποία θα εκτελούν 

κανονικά τα εγκεκριµένα δροµολόγιά τους και στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση µέχρι τον χώρο 

βραχυχρόνιας στάσης εντός της χερσαίας  λιµενικής ζώνης. 

3) Τα επιβατηγά δηµόσιας χρήσης – ΤΑΞΙ (Ε.∆.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκίνητα µόνο για να 

πραγµατοποιήσουν αναστροφή προς την θέση στάσης/στάθµευσης (πιάτσα) επί της οδού Γιάννη 

Πάριου έµπροσθεν του κτιρίου του Ο.Τ.Ε.. 
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4) Τα οχήµατα τροφοδοσίας στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση κατά τα χρονικά διαστήµατα από 

08:00 έως 10:00 &  από 14:00 έως 16:00 κάθε ηµέρας. 

5) Τα οχήµατα εκτάκτου ανάγκης όπως του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνοµίας, του ∆ήµου 

κλπ. 

Αυτό το µέτρο είναι προσωρινό και θα παρθεί απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Αστυνοµίας. 

Θα τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες του Κ.Ο.Κ. για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Επίσης για την εφαρµογή του προσωρινού µέτρου θα χρησιµοποιηθεί αυτόµατη µπάρα ελέγχου 

κυκλοφορίας που θα τοποθετηθεί επί της οδού Γιάννη Πάριου στο ύψος του φυλακίου του 

Λιµεναρχείου Πάρου απέναντι από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη προσωπικού. 

 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2018. 

  Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και  υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

                          Ο Πρόεδρος                                       Τα µέλη 

                     Μάρκος Ι. Κωβαίος                           Μικές Λεοντής 

                                                                                Εµµανουήλ Μαλαµατένιος 

                                                                                Χαράλαµπος Μαλινδρέτος 

                                                                                Θεοδώρα Σαρρή Παπακυρίλλου  

                                                                                Χρήστος Χριστόφορος 

                                                                                 

                                                                                 

                                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

                                           Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                

                                                           

 

 

                                                          Μάρκος Ι. Κωβαίος                                      
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