
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ       
 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 11/2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αμοργού. 

 
Αριθμ. Απόφασης: 80/2016. 
Κανονιστική απόφαση για την περιοχή ΄΄ Όρμος΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. 
Στην Αμοργό, σήμερα την 23η του μήνα Μαίου του Έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 1374 πρόσκληση της Προέδρου κας 
Παναγιώτας Χάλαρη με ημερομηνία 19-5-2016, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ. 
κ. Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 
96 του Ν.3463/2006. 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12 μέλη, παρούσας και της Γραμματέως του Δήμου 
κας Μενδρινού Ειρήνης, για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι                                         Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Χάλαρη Παναγιώτα                                                                            Γαβαλά Άννα                                                                                                                                                                       
Καραίσκος Ελευθέριος                                                                    
Ψυχογυιός Παναγιώτης                                                                                                                                   
Συνοδινός Ελευθέριος                                                                         
Γρίσπος Κωνσταντίνος 
Πράσινος Νικόλαος                                                                                                                                   
Βασσάλος Νικόλαος 
Ρούσσος Νικήτας 
Κωβαίος Μιχαήλ 
Λουδάρος  Νικόλαος 
Κωβαίου Ουρανία   
Γιαννακοπούλου Ειρήνη                                                                                                                                      
 
Παρόντες Πρόεδροι  Τοπικών Κοινοτήτων               Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων   
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)                                                    ------------------------- 
Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης) 
Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων)                                              
                                                                                                
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων         Απόντες Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων   
Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων)                                               Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης)                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                             Οικονομίδης Λάμπρος (Βρούτση) 
 
Οι παραπάνω απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν 
προσήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Το εν λόγω θέμα (7ο Ημερήσιας Διάταξης) εισήχθη από το Δήμαρχο Αμοργού κ. Νικόλαο Φωστιέρη , 
ο οποίος έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο του Δ.Σ, ως εξής: 
Θέτω υπ ΄όψιν σας σχέδιο κανονιστικής απόφασης για συζήτηση και έγκριση, η οποία αφορά την 
περιοχή ΄΄Όρμος΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης:   
1. Σκοπός της παρούσης κανονιστικής απόφασης είναι η καθιέρωση κανόνων οι οποίοι θα 

εξασφαλίζουν την αισθητική της περιοχής του ΄΄Όρμου΄΄ της Τ. Κ. Αιγιάλης, ιδιαίτερα κατά τη 

τουριστική περίοδο, την οδική ασφάλεια και τη απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος. 

2. Παραλιακός δρόμος. 
Απαγορεύεται  η διέλευση και στάθμευση οχημάτων από τη περίοδο του Πάσχα μέχρι 15 Οκτωβρίου 
εκάστου έτους. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας για τα 
καταστήματα επί του παραλιακού δρόμου, κατά τις προβλεπόμενες ώρες τροφοδοσίας και τα 
τουριστικά μικρά λεωφορεία των ξενοδοχείων κατά τις ώρες κατάπλου και απόπλου των επιβατηγών 
πλοίων. Τα οχήματα των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης μπορούν να 
εισέρχονται και να εξέρχονται εφ΄όσον ζητήσουν και τους διατεθεί ειδική άδεια από το Λιμενικό Ταμείο. 
Η τροφοδοσία των καταστημάτων επιτρέπεται καθημερινά από τις 06:00 έως τις 10:00, πλην 
Κυριακής. 
3. Πάνω πλατεία    
Απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή και στάθμευση οχημάτων ιδιωτών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 
Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων της πλατείας 
κατά τις ώρες που προβλέπεται δηλαδή από τις 06:00 μέχρι τις 10:00 καθημερινά, πλην Κυριακής. 
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4. Κάτω πλατεία 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η άσχημη εικόνα από τα πολλά σταθμευμένα οχήματα και μηχανήματα 
καθορίζονται τα εξής: 
Ορίζεται μια σειρά στάθμευσης στη νοητή γραμμή από το καφενείο ΄΄Αμόργιαλος΄΄ μέχρι το ύψος της 
εισόδου στη Πάνω Πλατεία. Στη σειρά αυτή που θα σηματοδοτηθεί, θα σταθμεύουν κάθετα τα 
αυτοκίνητα ΙΧ. Δίπλα από το καφενείο ΄΄Αμόργιαλος΄΄ θα παραμείνει κενό για τη διάβαση πεζών. 
Το υπόλοιπο της πλατείας να οριοθετηθεί με κολωνάκια και να παραμείνει διαθέσιμο χωρίς 
αυτοκίνητα. Στον υπόλοιπο χώρο να τοποθετηθούν παγκάκια, να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι παιδιών 
και εκδηλώσεις και γενικά ως χώρος αναψυχής.  
5. Ενοικιαζόμενα οχήματα 
Επιτρέπεται η στάθμευση ενός αυτοκινήτου από κάθε είδος έξω από το γραφείο ενοικιάσεως 
τροχοφόρων. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα πρέπει να σταθμεύουν στους χώρους που διαθέτουν οι 
επιχειρηματίες είτε ιδιωτικοί είναι αυτοί, είτε μισθωμένοι. 
6. Χώρος στάθμευσης ΄΄Λίμνη΄΄  
Να διαγραμμισθεί  κατάλληλα ώστε να δέχεται το μέγιστο αριθμό αυτοκινήτων. 
Ο χώρος στάθμευσης να κλείσει από τη μεριά της θάλασσας με πρόβλεψη πόρτας για διέλευση των 
πεζών. Η είσοδος και η έξοδος θα γίνεται από το δρόμο Όρμου – Θολαρίων με κατάλληλη σήμανση 
προς αποφυγή ατυχημάτων. 
7.Εκφόρτωση υλικών στο λιμάνι 
Απαγορεύεται η εκφόρτωση υλικών χύδην από τις 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 
8. Εκφόρτωση από τις μεταφορικές εταιρείες 
Απαγορεύεται η εκφόρτωση των φορτηγών στο λιμάνι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εκφόρτωση 
να γίνεται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Αιγιάλης – Χώρας στα ανοίγματα που υπάρχουν ή σε 
κατάλληλους ιδιωτικούς χώρους. 
9. Παραθαλάσσιος δρόμος 
Επιτρέπεται η στάθμευση από τη Γλύστρα έως το Λιμάνι. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή 
φορτηγών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 
10. Περιοχή ΄΄Μάντρισμα΄΄  
Επιτρέπεται η στάθμευση προς τη πλευρά του οικισμού. 
11. Περιφερειακός  
Επιτρέπεται η στάθμευση καθ΄όλο το μήκος μέχρι το Ιατρείο από τη πλευρά της θάλασσας. 
Από τη διασταύρωση του δρόμου της Χονδρολιάς μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου προς Λαγκάδα 
επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην πλευρά προς το βουνό. 
12.Στάση λεωφορείου 
Η στάση λεωφορείου να μεταφερθεί αμέσως προ της Γλύστρας. Στο σημείο αυτό επιτρέπεται η 
στάθμευση η ή αναμονή μόνο δύο (2) λεωφορείων. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Στη συνέχεια, αφού παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο το σχέδιο της 
κανονιστικής απόφασης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας, επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης, έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο του Δ.Σ και κατέθεσε πρόταση προς ψήφιση, όσον 
αφορά το τέταρτο σκέλος (4ο) του σχεδίου της κανονιστικής απόφασης με τίτλο: Κάτω Πλατεία΄΄, η 
οποία αναφέρει τα εξής: ΄΄Tα αυτοκίνητα να παρκάρουν κάθετα στον πάνω τοίχο της πλατείας, 
οριζόντια προς την πλευρά της θάλασσας και ο μεσαίος χώρος της πλατείας να είναι κενός προς 
χρήση του κοινού΄΄. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65,67 και 69 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 75 και 93 του Δ.Κ.Κ. 
(Ν.3463/06): 
 
                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Η κανονιστική απόφαση η οποία αφορά την περιοχή ΄΄Όρμος΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης να έχει, κατόπιν 
κάποιων τροποποιήσεων, την τελική εξής μορφή :   
1.Σκοπός της παρούσης κανονιστικής απόφασης είναι η καθιέρωση κανόνων οι οποίοι θα 

εξασφαλίζουν την αισθητική της περιοχής του ΄΄Όρμου΄΄ της Τ. Κ. Αιγιάλης, ιδιαίτερα κατά τη 

τουριστική περίοδο, την οδική ασφάλεια και τη απρόσκοπτη λειτουργία του λιμένος. 
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2. Παραλιακός δρόμος. 
Απαγορεύεται  η διέλευση και στάθμευση οχημάτων από τη περίοδο του Πάσχα μέχρι 15 Οκτωβρίου 
εκάστου έτους. Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας για τα 
καταστήματα επί του παραλιακού δρόμου, κατά τις προβλεπόμενες ώρες τροφοδοσίας και τα 
τουριστικά μικρά λεωφορεία των ξενοδοχείων κατά τις ώρες κατάπλου και απόπλου των επιβατηγών 
πλοίων. Τα οχήματα των μονίμων κατοίκων που διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης μπορούν να 
εισέρχονται και να εξέρχονται εφ΄όσον ζητήσουν και τους διατεθεί ειδική άδεια από το Λιμενικό Ταμείο. 
Η τροφοδοσία των καταστημάτων επιτρέπεται καθημερινά από τις 02:00 έως τις 10:00, πλην 
Κυριακής. 
3. Πάνω πλατεία    
Απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή και στάθμευση οχημάτων ιδιωτών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 
Της παραπάνω απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων της πλατείας 
κατά τις ώρες που προβλέπεται δηλαδή από τις 02:00 μέχρι τις 10:00 καθημερινά, πλην Κυριακής. 
4. Κάτω πλατεία 
Προκειμένου να καταπολεμηθεί η άσχημη εικόνα από τα πολλά σταθμευμένα οχήματα και μηχανήματα 
καθορίζονται τα εξής: 
Ορίζεται μια σειρά στάθμευσης στη νοητή γραμμή από το καφενείο ΄΄Αμόργιαλος΄΄ μέχρι το ύψος της 
εισόδου στη Πάνω Πλατεία. Στη σειρά αυτή που θα σηματοδοτηθεί, θα σταθμεύουν κάθετα τα 
αυτοκίνητα ΙΧ. Δίπλα από το καφενείο ΄΄Αμόργιαλος΄΄ θα παραμείνει κενό για τη διάβαση πεζών. 
Το υπόλοιπο της πλατείας να οριοθετηθεί με κολωνάκια και να παραμείνει διαθέσιμο χωρίς 
αυτοκίνητα. Στον υπόλοιπο χώρο να τοποθετηθούν παγκάκια, να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι παιδιών 
και εκδηλώσεις και γενικά ως χώρος αναψυχής.  
5. Ενοικιαζόμενα οχήματα 
Επιτρέπεται η στάθμευση ενός τροχοφόρου από κάθε είδος έξω από το γραφείο ενοικιάσεως 
τροχοφόρων. Τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα πρέπει να σταθμεύουν στους χώρους που διαθέτουν οι 
επιχειρηματίες είτε ιδιωτικοί είναι αυτοί, είτε μισθωμένοι. 
6. Χώρος στάθμευσης ΄΄Λίμνη΄΄  
Να διαγραμμισθεί  κατάλληλα ώστε να δέχεται το μέγιστο αριθμό αυτοκινήτων. 
Η είσοδος να γίνεται μόνο από τον δρόμο του Αντώνη Βλαβιανού, μέσω λίμνης προς το PARKING. Η 
έξοδος θα γίνεται από την πλευρά του δρόμου.  
7.Εκφόρτωση υλικών στο λιμάνι 
Απαγορεύεται η εκφόρτωση υλικών χύδην από τις 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. 
8. Εκφόρτωση από τις μεταφορικές εταιρείες 
Απαγορεύεται η εκφόρτωση των φορτηγών στο λιμάνι καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εκφόρτωση 
να γίνεται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Αιγιάλης – Χώρας στα ανοίγματα που υπάρχουν ή σε 
κατάλληλους ιδιωτικούς χώρους. 
9. Παραθαλάσσιος δρόμος 
Επιτρέπεται η στάθμευση από τη Γλύστρα έως το Λιμάνι. Απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή 
φορτηγών καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. 
10. Περιοχή ΄΄Μάντρισμα΄΄  
Επιτρέπεται η στάθμευση προς τη πλευρά του οικισμού. 
11. Περιφερειακός  
Επιτρέπεται η στάθμευση καθ΄όλο το μήκος μέχρι το Ιατρείο από τη πλευρά της θάλασσας. 
Από τη διασταύρωση του δρόμου της Χονδρολιάς μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου προς Λαγκάδα 
επιτρέπεται η στάθμευση μόνο στην πλευρά προς το βουνό. 
12.Στάση λεωφορείου 
Η στάση λεωφορείου να μεταφερθεί αμέσως προ της Γλύστρας. Στο σημείο αυτό επιτρέπεται η  
αναμονή μόνο δύο (2) λεωφορείων. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Στα σημεία εκείνα της κανονιστικής απόφασης που γίνεται λόγος για  το ωράριο τροφοδοσίας των 
καταστημάτων, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Συνοδινός Ελευθέριος, Πράσινος Νικόλαος και Λουδάρος 
Νικόλαος ψήφισαν το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων να είναι 06:00 -10:00, όπως αναφέρεται 
στο σχέδιο της κανονιστικής απόφασης παραπάνω. Το ίδιο ψήφισε και ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Ψυχογυιός Παναγιώτης με παρατήρηση που κατέθεσε για τα πρακτικά, στην οποία αναφέρει: ΄΄Το 
ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων να είναι 06:00-10:00 με αυστηρή αστυνόμευση΄΄. Οι υπόλοιποι 
οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι (Χάλαρη Παναγιώτα, Καραίσκος Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, 
Βασσάλος Νικόλαος, Ρούσσος Νικήτας, Κωβαίος Μιχαήλ, Κωβαίου Ουρανία, Γιαννακοπούλου 
Ειρήνη), ψήφισαν το ωράριο να είναι 02:00 - 10:00. 
Όσον αφορά το 4ο σημείο της κανονιστικής απόφασης με τίτλο: ΄΄Κάτω Πλατεία΄΄, εννέα (9) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται παραπάνω στο σημείο αυτό της κανονιστικής 
απόφασης (Χάλαρη Παναγιώτα, Γαβαλά Άννα, Καραίσκος Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, 
Συνοδινός Ελευθέριος, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Βασσάλος Νικόλαος, Λουδάρος  Νικόλαος, 
Γιαννακοπούλου Ειρήνη), ενώ με την πρόταση του κ. Ρούσσου Νικήτα που αναφέρεται παραπάνω, 
συμφώνησαν δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι (ο ίδιος και η κα Κωβαίου Ουρανία).  
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωβαίος Μιχαήλ ψήφισε ΄΄παρών΄΄ στο συγκεκριμένο σημείο.  
Όσον αφορά το 6ο σημείο της κανονιστικής απόφασης με τίτλο: Χώρος στάθμευσης ΄΄Λίμνη΄΄, ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Συνοδινός Ελευθέριος δεν συμφωνεί με τα όσα αναγράφονται σ΄ αυτό και  
κατέθεσε παρατήρηση για τα πρακτικά στην οποία αναφέρει: ΄΄ Με τον τρόπο αυτό α) Δημιουργούμε 
δρόμο και όχι PARKING, όπως έχει αποφασιστεί και αγοραστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο και β) Η 
μονοδρόμηση δεν έχει ορατότητα και γίνεται επικίνδυνη για το λόγο ότι είναι πολύ κοντά στην στροφή 
του Περιφερειακού οδικού δικτύου ΄΄Όρμου– Θολάρια΄΄. 
 
                                       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2016. 
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 

   H Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη 
 
                                                                                                              Καραίσκος Ελευθέριος                                                                     
                                                                                                              Ψυχογυιός Παναγιώτης                                                                     
                                                                                                              Συνοδινός Ελευθέριος                                                                     
                                                                                                              Γρίσπος Κωνσταντίνος                                                                                                                                 
Χάλαρη Παναγιώτα                                                                               Βασσάλος Νικόλαος 
                                                                                                              Πράσινος  Νικόλαος 
                                                                                                              Ρούσσος Νικήτας 
                                                                                                              Κωβαίος Μιχαήλ 
                                                                                                              Λουδάρος  Νικόλαος 
                                                                                                              Κωβαίου Ουρανία                                                                
                                                                                                             Γιαννακοπούλου Ειρήνη                                                                                                                                      
 
                                                                                                              
  H Γραμματέας    
                                                                                

                                                                      
                                                                                                           

Μενδρινού Ειρήνη          
   

 
                                                              

                                                                    
 

                                                               Πιστό απόσπασμα 
                                                                   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
    
                                                             ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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