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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ   ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ                                                     Αρ.Πρωτ.: 10253/10-07-2018 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς : 227/2018 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό 15/2018 της Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Πάρου 

 

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

Οικισµό της Παροικίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου. 

Στην Πάρο σήµερα 12 Ιουνίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Πάρου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κτίριο πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ» ύστερα 

από την µε αριθµό πρωτ. 8348/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που 

δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό 

στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), καθώς και στους Προέδρους των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, για την 

συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε 

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν 25 µέλη και ονοµαστικά οι:  

Από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς 
1. Άγουρος Άγγελος 1. Καλακώνας Μηνάς 

2. Αντιπαριώτης ∆ηµήτριος 2. Χανιώτη Μαρία 

3. Βλαχογιάννης Χρήστος  

4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα  

5. Καραχάλιος Σταύρος  

6. Καστρουνής Σωτήριος  

7. Κεφάλας Φραγκίσκος  

8. Λεοντής Μικές   

9. Λουκής Γεώργιος του ∆ηµ.  

10. Λουκής Γεώργιος του Κων.  

11. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ  

12. Μαλινδρέτος Χαράλαµπος  

13. Μανωλάκη Θεοδοσία  

14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος  

15. Πατέλης Άγγελος  

16. Πετρόπουλος Ιωάννης  

17. Πούλιος Γεώργιος  

18. Ροκονίδας Κωνσταντίνος  

19. Ρούσσος Βατίστας  

20. Ρούσσος Κων/νος  

21. Σαραντινός Χριστόδουλος - Γεώργιος  

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα  

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος  

24. Τσιγώνιας Νικόλαος  

25. Χριστόφορος Χρήστος  
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Οι απόντες Σύµβουλοι δεν παρευρέθηκαν αν και νόµιµα είχαν κληθεί σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 8348/08-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  

• Η κα. Μαρία Χανιώτη προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και αποχώρησε κατά 

την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 229/2018 απόφασης. 

• Η κα. Θεοδοσία Μανωλάκη απήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και επανήλθε κατά 

την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 222/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

218/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Φραγκίσκος Κεφάλας απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

219/2018 απόφασης, επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 220/2018 

απόφασης και αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 236/2018 απόφασης. 

•  Ο κ. Σταύρος Καραχάλιος απήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αρθµ. 

220/2018 απόφασης, επανήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 221/2018 

απόφασης και αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 225/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Κων/νος Ρούσσος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

225/2018 απόφασης. 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Αντιπαριώτης αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

227/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

227/2018 απόφασης 

• Ο κ. Γεώργιος Λουκής του Κων/νου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ 

αριθµ. 227/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Χριστόδουλος - Γεώργιος Σαραντινός αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης 

της υπ’ αριθµ. 227/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Νικόλαος Τσιγώνιας αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

228/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος απήλθε πριν την ψήφιση της υπ’ αριθµ. 230/2018 

απόφασης και εισήλθε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 234/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Άγγελος Άγουρος αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

232/2018 απόφασης. 

• Η κα. Άννα Κάγκανη - Κορτιάνου αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ 

αριθµ. 232/2018 απόφασης. 

• Ο κ. Κων/νος Ροκονίδας αποχώρησε κατά την έναρξη της συζήτησης της υπ’ αριθµ. 

233/2018 απόφασης. 

 Παρών ήταν και ο ∆ήµαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος.  

 Επίσης παρών στην συνεδρίαση ήταν η Πρόεδρος της Τ/Κ Κώστου κα. Ειρήνη Ρούσσου.  

 Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ∆ήµου Πάρου κ. Νικόλαος Σπανόπουλος. 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ρούσσος Βατίστας ενηµέρωσε το Σώµα ότι όλη η 

συζήτηση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά µέσα όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία 

και ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

Επίσης µετά από πρόταση του Προέδρου και οµόφωνης συναίνεσης του σώµατος 

τροποποιήθηκε η σειρά των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 20
ο
 στην θέση 

του 8
ου 

 τροποποιώντας ανάλογα την ηµερήσια διάταξη. 

Θέµα 9
ο
 : Η.∆. 

   
                                                                                        Εισηγητής : κ. ∆ήµαρχος   

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον ∆ήµαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο ο οποίος έθεσε υπόψη του 

συµβουλίου τα παρακάτω:  

Α)  Το υπ’ αριθµ. 84/25-05-2018 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα 

Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων που αναφέρει τα εξής: «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 
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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……». 

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. 
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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. 

Β) Την υπ’ αριθµ. 28/2018 απόφαση της ∆/Κ Πάρου µε την οποία προτείνει στο ∆ήµο Πάρου και 

στην Τεχνική Υπηρεσία, 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. 

Προτείνεται όπως εφαρµοσθεί η εν λόγω κυκλοφοριακή ρύθµιση πιλοτικά για το χρονικό 

διάστηµα από Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 00:00 έως Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 

και ώρα 23:59. 

Γ) Την υπ’ αριθµ. 11/2018 (Α∆Α: ΩΛΥΖΩΞΓ-ΨΤ∆) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πάρου µε την οποία 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.. 

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. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος είπε: «Στη σκέψη µας να βρούµε µία λύση, την καλύτερη δυνατή προς 

όφελος της ποιότητας ζωής της Παροικιάς, αυτή τη στιγµή σκεφθήκαµε µε βάση τις απόψεις των 

φορέων, ότι πρέπει να κλειστεί ο παραλιακός της Παροικιάς για να αυξήσει την δυνατότητα στον 

πεζό και στον πολίτη να περπατήσει, λόγω του ότι και η νοµοθεσία, αλλά και ότι εµείς θα θέλαµε 

σε οποιοδήποτε µέτρο το οποίο παίρνουµε, να υπάρχουν µετρήσιµα στοιχεία και όχι κατά δική µας 

άποψη. Γιατί πρώτα απ’ όλα δεν περνάει βάσει νοµοθεσίας. Αυτή τη στιγµή λοιπόν προτείνουµε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έχει περάσει και από τα αρµόδια όργανα που πρέπει, δηλαδή 
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Ποιότητα Ζωής και Τοπική Κοινότητα, πιλοτικά. ∆εν είναι κανονιστική, δεν αποφασίζουµε 

κανονιστική. Αποφασίζουµε, ότι αυτές τις µέρες για να γίνουν οι κατάλληλες µετρήσεις θα κλείσει 

η παραλιακή όλη την ηµέρα, εφόσον εξαιρούνται τα αυτοκίνητα και τα οχήµατα τα οποία 

αναφέρονται. Για να παρθεί λοιπόν οποιαδήποτε απόφαση, αυτή τη στιγµή το µόνο που κάνουµε 

είναι, κλείνουµε την παραλιακή πιλοτικά. Το χρονικό διάστηµα από Παρασκευή 10 Αυγούστου 

και ώρα 00:00 έως ∆ευτέρα 20 Αυγούστου και ώρα 23:59. Σε αυτήν την περίοδο λοιπόν, δεν είναι 

κανονιστική ξαναλέω, είναι µία περίοδος, είναι πιλοτικό κλείσιµο για µετρήσεις.  

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Βλαχογιάννης είπε: « Νοµίζω ότι εδώ σε αυτήν την αίθουσα πολλές 

φορές έχει τεθεί το ερώτηµα τι θα κάνουµε µε την κυκλοφοριακή µελέτη. Πότε θα αναθέσουµε 

κυκλοφοριακή µελέτη. Η απάντηση όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι περιµένουµε το master plan κι 

εφόσον τελειώσει θα αναθέσουµε κυκλοφοριακή µελέτη. Και σήµερα, Ιούνιο µήνα, έρχεται 

αποσπασµατικά να µελετήσουµε τι θα γίνει µε τον παραλιακό της Παροικιάς. Γιατί δεν µιλάµε για 

κυκλοφοριακή µελέτη στο σύνολο. Νοµίζω ότι νοικοκυρεµένες δουλειές θα γίνονταν εφόσον 

αναθέταµε σε κάποιον µελετητή, τον οποίο θα καλούσαµε εδώ, δεν το λέω για πρώτη φορά, το 

είχα πει να έρθει ο µελετητής, να συζητήσουµε εδώ, να κάνουµε διαβουλεύσεις, να µας πει 

καταρχήν τι νοµίζει αυτός ότι είναι το σωστό. Να τεθεί πάλι στους κατοίκους και στο τέλος να 

πάρουµε την απόφαση. Γιατί το κυκλοφοριακό πρόβληµα είναι πάρα-πάρα πολύ δύσκολο και δεν 

λύνεται µε µαγικές λύσεις. Και δε λέω ότι ευθύνεται η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή για το 

κυκλοφοριακό πρόβληµα. Υπάρχει. Το ξέρουµε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εποµένως αντί 

να κάνουµε µία αποσπασµατική κίνηση και πάρα πολύ γρήγορη και θα επιδεινώσουµε ακόµα πιο 

πολύ τα πράγµατα σε µία περίοδο αρκετά δύσκολη που και τα νεύρα των επαγγελµατιών θα είναι 

στην τσίτα, νοµίζω ότι δεν είναι σωστό. ∆εν πάµε στην σωστή κατεύθυνση. Την στιγµή που δεν 

ξέρουµε ποιος είναι ο µελετητής, ποια είναι η σκοπιµότητα που θέλει να κάνει αυτό. ∆εν 

µπορούµε να λέµε, άντε θα κάνουµε αυτό, θα κάνουµε µετρήσεις έτσι 10 µε 20 Αυγούστου. Εγώ 

συµφωνώ ότι πρέπει να γίνουν, αλλά να γίνουν οργανωµένα. ∆ηλαδή, δεν µπορεί τον 

επαγγελµατία της Παροικιάς να του πεις 10 µε 20 Αυγούστου σου κλείνω τον παραλιακό χωρίς να 

σε έχω ρωτήσει καθόλου. ∆εν µπορεί 10 µε 20 Αυγούστου να κλείσεις τον παραλιακό και το 

Λιµεναρχείο να µην έχει  γνωµοδοτήσει. Και να λέµε εµείς ότι το Λιµεναρχείο δεν αστυνοµεύει 

καλά την Παροικιά. Ή η Αστυνοµία επίσης να µην έχει ερωτηθεί. Θα έπρεπε από αυτούς όλους να 

είχαµε γνωµοδοτήσεις, να µας έλεγαν την άποψη τους, αν µπορεί να γίνει αυτή η δοκιµή και στη 

συνέχεια να πηγαίναµε σε αυτό, αλλά εφόσον θα ακολουθούνταν όλες οι διαδικασίες. Νοµίζω ότι 

είναι µία πολύ σοβαρή απόφαση που θα έχει πολύ σοβαρά προβλήµατα, θα προκύψουν πολύ 

σοβαρά προβλήµατα, σηµαντικά και δεν θα µπορέσουµε να την υποστηρίξουµε. ∆ηλαδή θα 

αναγκαστούµε να πούµε, εάν πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κλείσει για 10 µέρες, 

στην δεύτερη µέρα να τον ανοίξει και τότε θα είναι µεγαλύτερο κάζο αυτό που θα πάθουµε».   

Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Καστρουνής είπε: « Έχω πει και παλαιότερα ότι η Παροικιά είναι 

ένα αντιτουριστικό σηµείο, µέρος, που πλήττει τροµερά την εικόνα την τουριστική του νησιού που 

θα έπρεπε να έχουµε. Αυτό που συµβαίνει στην Παροικιά και ειδικά µε το λιµάνι, είναι 

απαράδεκτο. Είµαι στην οµάδα που πραγµατικά έχει προτείνει στην λογική του να κάνουµε την 

Παροικιά πιο φιλική προς τους πολίτες και στους επισκέπτες, ότι ο παραλιακός δρόµος θα πρέπει 

να κλείσει όλο το 24ωρο και το έχουµε πει κιόλας µε κάποια επιχειρήµατα αν θέλετε. Και αυτό σε 

δεύτερη φάση λειτουργεί και υπέρ του κυκλοφοριακού. Και δεν είναι ώρα εδώ πέρα να ξανά 

τοποθετηθούµε πάνω σε αυτά τα πράγµατα. Τα έχουµε ξαναπεί. ∆εν είµαστε ειδικοί επί του 

θέµατος για να πούµε πως θα πρέπει να κινούνται τα αυτοκίνητα, απλά  κάναµε µία σκέψη. Ο 

κύριος Κόλλιας που ήταν την άλλη φορά εδώ πέρα είπε, αποφασίστε πως θέλετε την Παροικιά. Αν 

πραγµατικά θέλετε να είναι ένα διακοµιστικό κέντρο που να λειτουργεί µόνο για το λιµάνι, 

εντάξει. Αλλά αν θέλετε να σας φτιάξουµε µία Παροικιά, η οποία να µπορεί να λειτουργεί, να 

είναι φιλική στους πολίτες, εκεί αλλάζει και κάνουµε άλλη µελέτη. Η πρόταση  µας έχει µέρος 

αυτής της πρότασης που υποβάλλεται εδώ πέρα. ∆εν ξέρω τώρα πως έρχεται πραγµατικά κι έτσι 

όπως τα έθεσε και ο κύριος Βλαχογιάννης. Οι µέρες είναι περίεργες, η δικιά µας η πρόταση 

βέβαια ήταν όλο το 24ωρο. ∆ηλαδή µάλλον όλο το καλοκαίρι, όπως κλείνει ο παραλιακός όλο το 

βράδυ, να κλείνει και την ηµέρα. Θα εξυπηρετήσει. Έχουµε κάποιες ενστάσεις για τις ώρες. 

Πραγµατικά εδώ πέρα το Τοπικό Συµβούλιο ήρθε και τοποθετήθηκε βάσει της άποψης που 
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εξέφρασε και ο κύριος Μωραΐτίδης, ερωτήθηκε δηλαδή. Ο κύριος Μωραΐτίδης ήρθε εδώ στο 

Τοπικό και ρωτήθηκε για το τι εξυπηρετεί η όλη ιστορία. Έχω τις επιφυλάξεις µου βέβαια για τις 

µέρες αυτές. Οι µέρες αυτές και µάλιστα 10 µέρες πάνω στη φουλ σεζόν, φοβάµαι πραγµατικά 

µήπως και είναι η αιτία για να καεί η πρόταση. Εγώ θα συµφωνήσω περισσότερο, αν δεν υπάρχει 

δυνατότητα να εφαρµοστεί αυτό, στις ηµέρες που έχει θέσει το Τοπικό Συµβούλιο. Νοµίζω, δεν 

είµαι σίγουρος, έχω την αίσθηση ότι αυτό που διαβάστηκε στο Τοπικό, ήταν από τις 10 µέχρι τις 

30.    

 Κατά την τοποθέτηση του ο κ. Ροκονίδας είπε: «Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηµατικά. Καταρχήν 

υπάρχει ένα ερωτηµατικό, πως έχουν µπει τα κουτιά για τις µετρήσεις. ∆εν υπάρχει απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχουν συµπεριληφθεί στην τροποποίηση του προϋπολογισµού 48.000€ 

για την πληρωµή αυτής της ιστορίας, τι δεν είναι τόσο; Κύριε Αντιδήµαρχε, µήπως τα έχετε 

εύκαιρα; Κόστος … Τα µισά του 48. Λοιπόν, δηλαδή αγγίζουµε την απευθείας ανάθεση. 

Κατάλαβες κύριε Βλαχογιάννη; Εντάξει; Καλό ή κακό δεν ξέρω. Απλώς αγγίζουµε την απευθείας 

ανάθεση. ∆εν τιµάνε όµως όλα αυτά ∆ήµαρχε, δεν τιµούν ούτε εσένα, αλλά δεν τιµούν πολύ 

περισσότερο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν στην τούρλα του Σαββάτου, όταν το 

ζήτηµα το κυκλοφοριακό, θυµάµαι ότι το φέρνουµε 4 χρόνια να παρθεί απόφαση, να παρθεί 

απόφαση, και θα επαναλάβω αυτό που είπες, ότι η καραµέλα τότε που έλεγες, ήταν να 

περιµένουµε το master plan, λες και το master plan θα έλυνε όλα τα ζητήµατα. Για να έρθει ο 

κύριος, δεν θυµάµαι και το όνοµα του, που δεν µας έχει παραδώσει, ο κύριος Γιαµίν, ο οποίος δεν 

µας έχει παραδώσει ακόµα τη φάση, λέω δεν µας έχει παραδώσει την δεύτερη φάση που έπρεπε να 

µας την έχει παραδώσει από τον προηγούµενο Μάη, δηλαδή πριν από 12 µήνες. Μας παρέδωσε 

όµως την κυκλοφοριακή που βόλευε το master plan που επεξεργάζεται αυτός, γιατί αυτή η 

κυκλοφοριακή αυτό ουσιαστικά εξυπηρετούσε. Το πώς θα διώξει το φόρτο έξω από το λιµάνι. 

∆ηλαδή έξω από τον χώρο που αυτός µελέταγε. Με τον τρόπο που το έκανε. Λοιπόν, για να 

θέσουµε σήµερα εδώ και µε αυτήν την προχειρότητα ας πούµε να λέµε αυτό το ζήτηµα. Θα σας 

έλεγα καταρχήν, ότι το πρώτο που θα έπρεπε να φροντίσετε, επειδή ξεκίνησες την τοποθέτηση 

σου ότι εµείς µε την ποιότητα κλπ, κλπ το πώς θα διασφαλίζεται να περπατάει ο πεζός αυτή τη 

στιγµή. Ο οποίος τις ώρες που ο δρόµος είναι ανοικτός, δεν υπάρχει πεζοδρόµιο για να 

περπατήσει. Είτε γιατί έχετε παραχωρήσει για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων όλο τον χώρο 

µέχρι το ρείθρο, να πάµε άµα θες να περπατήσουµε. Να πάµε άµα θες να περπατήσουµε, να δούµε 

αν µπορούµε να περπατήσουµε. Λέω λοιπόν, είτε γιατί έχει παραχωρηθεί, είτε γιατί έχει 

καταπατηθεί, αλλά είτε και γιατί αυτή τη στιγµή αυθαίρετα καταλαµβάνεται και από άλλους 

επίδοξους καταπατητές, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, 

έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη µηχανοκινήτων. ∆ιότι ότι έχει περισσέψει από την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων αυτή τη στιγµή χρησιµοποιείται ως χώρος έκθεσης µηχανοκινήτων. Αυτή 

είναι η εικόνα του παραλιακού µετώπου. Αν λοιπόν θέλουµε να βελτιώσουµε ορισµένα πράγµατα 

και µας ενδιαφέρει ο πεζός, ας βελτιώσουµε πρώτα αυτήν την εικόνα. Και για να µην υπάρξει το 

επιχείρηµα, του δεν θέλετε να κλείσει ο παραλιακός, εµείς σας λέµε ότι είµαστε υπέρ του 

κλεισίµατος του παραλιακού, ολόκληρο το 24ωρο και ολόκληρο τον χρόνο. Αλλά αυτό 

προϋποθέτει όµως ότι έχεις πάρει µία σειρά από άλλα µέτρα τα οποία έχουν λύσει µία σειρά από 

άλλα ζητήµατα, έχουν διευκολύνει τον τρόπο µε τον οποίο ο κάτοικος του νησιού ή ο επισκέπτης 

θα µπορεί να βρεθεί στο κέντρο του Οικισµού, έχεις λύσει τον τρόπο µε τον οποίο θα παρκάρει, 

όπου παρκάρει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όταν δεν τα λύνεις όλα αυτά, όταν συζητάµε αυτή τη 

στιγµή για το πώς θα ρυθµιστεί η κίνηση στη διασταύρωση του περιφερειακού και δεν έχει γίνει 

τίποτα. Όταν συζητάµε για το πώς θα γίνει µία παράκαµψη και δεν έχει γίνει τίποτα, όταν και 

ερχόµαστε εδώ να πούµε στην τούρλα του Σαββάτου, κοίταξε να δεις, να κλείσουµε τον 

περιφερειακό 15-20 µέρες, ή και 10 µέρες, τότε όταν συµβαίνουν όλα αυτά, δεν µπορεί παρά αυτή 

να είναι µία απόφαση ερασιτεχνικού χαρακτήρα και µία πρόχειρη απόφαση, η οποία δεν έχει να 

λύσει τίποτα, απλώς έχει να δηµιουργήσει προβλήµατα».      

Κατόπιν διαλογικών συζητήσεων ο Πρόεδρος έθεσε προς το σώµα δύο προτάσεις προς ψήφιση:   

α) την πρόταση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών διαφοροποιηµένη ως προς το χρονικό διάστηµα 

εφαρµογής της προσωρινής πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων και µοτοσικλετών 

επί της παραλιακής οδού Γιάννη Πάριου στον Οικισµό της Παροικίας της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
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Πάρου (τµήµα από το κτίριο του Ο.Τ.Ε. έως την γέφυρα στο Μπουνταράκι) για όλο το 24ωρο µε 

τις εξαιρέσεις των οχηµάτων που αναφέρονται σε αυτήν, το οποίο θα είναι από 20 έως 30 Ιουλίου 

2018 και β) την πρόταση του κ. Βλαχογιάννη, δηλ να γίνει ανάθεση της εκπόνησης της 

κυκλοφοριακής µελέτης σε µελετητικό γραφείο προκειµένου να έχουµε ολοκληρωµένη µελέτη.    

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο 

 αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 94 και 

95 του Ν.3852/2010, την υπ’ αριθ. 11/2018 (Α∆Α:ΩΛΥΖΩΞΓ-ΨΤ∆) απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, την υπ’ αριθµ. 28/2018 απόφαση της ∆/Κ Πάρου, το υπ’ αριθµ. το υπ’ αριθµ. 

84/25-05-2018 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµα Συγκοινωνιών, 

Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, κάθε άλλη σχετική διάταξη και τα στοιχεία του 

σχετικού φακέλου, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία, 

Απορρίπτει την πρόταση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πάρου σχετικά µε την 

προσωρινή 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) για όλο το 24ωρο για το χρονικό διάστηµα από 20 έως 30 Ιουλίου 2018 

και εγκρίνει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης της εκπόνησης της κυκλοφοριακής 

µελέτης σε µελετητικό γραφείο προκειµένου να έχουµε ολοκληρωµένη µελέτη.    

Την πρώτη πρόταση ψήφησαν οι: 1) Εµµανουήλ Μαλαµατένιος, 2) Θεοδοσία Μανωλάκη,            

3) Σωτήριος Καστρουνής, 4) Γεώργιος Πούλιος, 5) Μικές Λεοντής, 6) Χρήστος Χριστόφορος,     

7) Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου, 8) Χαράλαµπος Μαλινδρέτος και 9) Βατίστας Ρούσσος. 

Την δεύτερη πρόταση ψήφησαν οι: 1) Άγγελος Πατέλης, 2) Φραγκίσκος Κεφάλας, 3) Γεώργιος  

Λουκής του ∆ηµητρίου, 4) Μαρία Χανιώτη, 5) Άγγελος Άγουρος, 6) Χρήστος Βλαχογιάννης,       

7) Άννα Κάγκανη - Κορτιάνου, 8) Κων/νος Ροκονίδας, 9) Νικόλαος Τσιγώνας και 10) Αθανάσιος 

Μαρινόπουλος.      

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 227/2018. 

Ύστερα  από την εξάντληση των θεµάτων λύθηκε η συνεδρίαση. 

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

Ο ∆ήµαρχος Ο Πρόεδρος Τα µέλη 

(Τ.Υ.) (Τ.Υ) (Τ.Υ.) 

Μάρκος Ι. Κωβαίος Ρούσσος Βατίστας 1. Άγουρος Άγγελος 

  2. Βλαχογιάννης Χρήστος 

  3. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα 

  4. Καστρουνής Σωτήριος 

  5. Κεφάλας Φραγκίσκος 

  6. Λεοντής Μικές  

  7. Λουκής Γεώργιος του ∆ηµ. 

  8. Μαλαµατένιος Εµµανουήλ 

  9. Μαλινδρέτος Χαράλαµπος 

  10. Μανωλάκη Θεοδοσία 

  11. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

  12. Πατέλης Άγγελος 

  13. Πούλιος Γεώργιος 

  14. Ροκονίδας Κωνσταντίνος 

  15. Σαρρή – Παπακυρίλλου 

Θεοδώρα 

  16. Τσιγώνιας Νικόλαος 

  17. Χανιώτη Μαρία 

  18. Χριστόφορος Χρήστος 

Για την ακρίβεια 

 Ο ∆ήµαρχος  

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Μάρκος Ι. Κωβαίος  Ρούσσος Βατίστας 
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