
 

Σελίδα 1 από 2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της με αριθμ  9/2016  

έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. 

 

 

Αρ. Απόφασης :  54/2016    
Στα Ψαρά σήμερα την 19

η
 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και 

ώρα 11:00 π.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ψαρών, ύστερα από την με 

αριθμό Πρωτ. 686/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών 

παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσοδόντη Αγγελική 

2) Βασιλικής Ιωάννης 

3) Δημητρέλης Νικόλαος 

4) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη 

6) Μπεναρδής Γεώργιος 

7) Βασιλική Ευαγγελία 

8) Κούτικα Αγγελική 

 

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εξήγησε ότι 

η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5 λόγω: 

1. των χρονικών περιορισμών και της αναγκαιότητας άμεσης δρομολόγησης των διαδικασιών 

εκείνων που απαιτούνται για την υλοποίηση των φετινών εκδηλώσεων εορτασμού της 

Επετείου του Ολοκαυτώματος.  

2. της αναγκαιότητας, ενόψει της έλευσης της θερινής περιόδου, άμεσης διευθέτησης του 

θέματος της απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και: 

 Το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του 2

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:  

Ενόψει της θερινής περιόδου που παρατηρείται αυξημένη διέλευση πεζών, πρέπει να ληφθεί 

απόφαση απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στη παραλιακή οδό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

απαραίτητη ασφάλεια των πεζών, αλλά και για πρακτικούς (αισθητικούς - τουριστικούς) λόγους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Βν Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

Δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ., στα 

ΘΕΜΑ: Περί απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό κατά τη θερινή περίοδο. 

          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Βρατσάνος Μάρκος 

2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα 

3) Φρατζέσκου Αθηνά 

4) Χατζησκουλίδης Χρήστος 

5) Κουτσοδόντη Βασιλική 

 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα). 

ΑΔΑ: 69ΔΞΩΗΧ-Γ8Ρ
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Η Πρόεδρος 

 

Υπογραφή 

Τα Μέλη 

 

Υπογραφές 

οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων η ρύθμισης κυκλοφορίας.  

Σύμφωνα όμως με την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ.: «Σε δήμους κάτω των 

δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το 

τεκμήριο της αρμοδιότητας». 

Δεδομένο ότι η περιοχή Λιμένα Ψαρών (παραλιακή οδός) είναι αρμοδιότητα του Λιμενικού 

Ταμείου Χίου, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εισηγηθεί προς αυτό την απαγόρευση διέλευσης 

οχημάτων στην παραλιακή οδό κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα, για το διάστημα από 

20/6/2016 έως 15/9/2016. 

Προτείνεται η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και στα δύο ρεύματα της παραλιακής οδού, 

καθημερινά τις ώρες από 20:30 έως 00:30. 

Επίσης προτείνεται η κατ’ εξαίρεση διέλευση των οχημάτων στη παραλιακή οδό (διάρκειας 45 

λεπτών) κατά τις ώρες κατάπλου – απόπλου των πλοίων που εκτελούν τα προγραμματισμένα 

δρομολόγια σύνδεσης της Νήσου Ψαρών με Πειραιά και Χίο 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε 

υπόψη: 

 τα άρθρα 79, 82, 93 του Ν.3463/06 

 το άρθρο 73 παρ.1Βν Ν.3852/2010 

 την εγκύκλιο 59/74896/30-12-10 του ΥΠ.ΕΣ.Α& Η.Δ 

 τη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης του οικισμού Ψαρών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ασφάλεια των πεζών, αλλά και για πρακτικούς 

(αισθητικούς - τουριστικούς) λόγους, εισηγείται προς το Λιμενικό Ταμείο Χίου να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό του Δήμου Ψαρών 

κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριμένα, για το διάστημα από 20/6/2016 έως 15/9/2016, ως εξής: 

 

1. Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και στα δύο ρεύματα της παραλιακής οδού, καθημερινά 

τις ώρες από 20:30 έως 00:30. 

 

2. Να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διέλευση των οχημάτων στη παραλιακή οδό (διάρκειας 45 

λεπτών) κατά τις ώρες κατάπλου – απόπλου των πλοίων που εκτελούν τα 

προγραμματισμένα δρομολόγια σύνδεσης της Νήσου Ψαρών με Πειραιά και Χίο. 

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  54/2016 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος Ψαρών 

 

 

 

Κωνσταντίνος Βρατσάνος 

ΑΔΑ: 69ΔΞΩΗΧ-Γ8Ρ
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