ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 162/2014
Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμός 16/2014 της 28-12-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: «Συγκοινωνιακές Ρυθμίσεις εντός Οικισμών Μανδρακίου, Πάλων, Εμπορειού, Νικειά».
Στη Νίσυρο σήμερα την 28η Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 του έτους 2014, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, ύστερα
από την με αριθμό πρωτ. 5323/24-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Μιχάλη Ανδριώτη του Νικολάου, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) η
οποία επιδόθηκε, με αποδεικτικό σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες
1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡ.
3. ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
4. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
6. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
7. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.

Απόντες
1. ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ.
2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ – ΜΑΡΤΙΝ ΠΑΝΑΓ.
3. ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ.
4. ΟΡΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
6. ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Ο Δήμαρχος Χριστοφής Ι. Κορωναίος , προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος και εκπρόσωποι τοπικών συμβουλίων προσκλήθηκαν και παρίστανται στη συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την
ο
έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 21
θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ.
Χριστοφή Κορωναίο για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο οποίος είπε τα εξής:
ο
«Εισηγούμαι το 21 θέμα που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός των Οικισμών Μανδρακίου, Πάλων, Εμπορειού,
Νικειά, προκειμένου μετά τη συζήτησή του ψηφιστεί από το Συμβούλιο Κανονιστική απόφαση «περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων». Οι ρυθμίσεις αυτές θα επανεξεταστούν μετά την αποπεράτωση συγκοινωνιακής μελέτης από
συγκοινωνιολόγο.
1. Είναι δεδομένο ότι οι οικισμοί των Μανδρακίου, Πάλων, Εμπορειού, Νικειά έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό τους
στενούς δρόμους και την δυσκολία κίνησησς δικύκλων και αυτοκινήτων εντός των οικισμών.
2. Είναι δεδομένο στη Νίσυρο πέρα απ’ τους μόνιμους κατοίκους της, ως θέρετρο και τόπος επίσκεψης, κυρίως κατά
τους μήνες της τουριστικής περιόδου συγκεντρώνει ικανό αριθμό επισκεπτών, τουριστών, κατοίκων-ετεροδημοτών,
και ως εκ τούτου, κατ’ εκείνη την περίοδο παρουσιάζει όχι μόνο ικανή κίνηση ατόμων αλλά συνέπεια αυτής μεγάλη
παρουσία- κίνηση οχημάτων. Αποτέλεσμα των παραπάνω δεδομένων και της μέχρι σήμερα παντελούς έλλειψης
κυκλοφοριακής παρέμβασης και εντεύθεν ρυθμιστικών κανόνων στάσης, στάθμευσης, προτεραιότητας και ορίου
ταχύτητας κατά την κίνηση των οχημάτων είναι: Να βιώνεται και να υφίσταται κυρίως κατά τη τουριστική περίοδο
οξύτατο κυκλοφοριακό πρόβλημα πεζών και οχημάτων, συνιστάμενο σε συνωστισμό οχημάτων, παρακώλυση της
κυκλοφορίας και κίνησης αυτών, εκνευρισμός, κίνδυνος ατυχημάτων, δυσκολία στην εξυπηρέτηση του κοινούπελατών υπό των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής, και γενικά υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκωνεπισκεπτών και εν γένει της τοπικής κοινωνικο-οικονομικής ζωής.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται ως αναγκαία η λήψη και θέσπιση των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμιστικών
μέτρων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, καθορισμού προτεραιότητας οδών και ορίων ταχύτητας προσδιορισμού
και λειτουργίας χώρων στάθμευσης οχημάτων κ.λ.π., σε όλους τους οικισμούς ως εξής:
α) Στον οικισμό Μανδρακίου
Απαγορεύεται η είσοδος στον οικισμό και η στάθμευση εντός των ορίων του οικισμού, καθ όλη τη διάρκεια των
δώδεκα μηνών του έτους μηχονοκίνητων δικύκλων, τρικύκλων και αυτοκινήτων, από το σημείο της οικίας Δερμιτζάκη,
κοντά στο ξενοδοχείο Πορφυρίς, όπου υπάρχει απαγορευτικό σήμα, και από το σημείο που ευρίσκεται το κατάστημα
Πίκολο, στην περιοχή Αγιος Σάββας. Επιτρέπονται μόνο οι μεταφορές εμπορευμάτων και η εξυπηρέτηση αναγκών
των επιχειρήσεων εντός του οικισμού.

Κατά την τουριστική περίοδο από την 1η Μαίου έως την 15η Οχτωβρίου απαγορεύεται η είσοδος στον οικισμό και η
στάθμευση εντός των ορίων του οικισμού, μηχονοκίνητων δικύκλων, τρικύκλων και αυτοκινήτων, από το σημείο του
εστιαατορίου Βασίλη Κακακιού, στην περοχή της Καράβας, και από τον Πλατύ, στο σημείο της οικίας του Στάθη
Σαρρή. Επιτρέπεται η είσοδος για μεταφορές εμπορευμάτων τις ώρες 7.00 π.μ έως 10.00 π.μ. και μετά την άφιξη των
πλοίων της γραμμής σύνδεσης της Νισύρου με Αθήνα, Κώ και Ρόδο.
Απαγορεύεται η στάθμευση λεοφωρείων και ενοικιαζόμενων μηχανοκίνητων στην περιοχή του λιμένος Μανδρακίου
καθ’ ‘ολη τη διάρκεια του έτους. Στο λιμάνι θα υπάρχουν κανονισμοί και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων
για την εξυπηρέτηση των πολιτών
β) Στους οικισμούς Εμπορειό και Νικειά
Απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση τροχοφόρων εντός των οικισμών παρά μόνο για μεταφορά εμπορευμάτων και
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
γ) Στον οικισμό Πάλων
Απαγορεύεται η στάθμευση ενοικιαζόμενων μηχανοκίνητων και όλων των οχημάτων στην περιοχή της πλατείας στην
περιοχή της μαρίνας τω Πάλων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση, και τους δημοτικούς
συμβούλους που πήραν το λόγο, με ψήφους 7υπέρ
Αποφασίζει ομόφωνα
Την θέσπιση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/2014
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφετε όπως παρακάτω.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ

Σωστό απόσπασμα
Μανδράκι Νισύρου 29-12-2014
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΡΣΑΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ Ε
ΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΑΔ
ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚ.
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ.
.

