
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 

την 12η  Δεκεμβρίου 2017 

 

Σήμερα, 12 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου 

στην Ιουλίδα,  ύστερα από την 5062/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του και την ταυτάριθμη ορθή επανάληψη αυτής, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του 

Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα  9 μέλη.  

 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Γεώργιος Δ. Πατητής 1. Εμμανουήλ Αρ.Λέανδρος    
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός   2. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης 
3. Δημήτριος Καβαλιέρος 3. Νικόλαος Αντ. Ζουλός 
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού 4. Βασιλική Δ. Δεμένεγα  
5. Αντώνιος Β. Παούρης 5. Σώζα Αντ. Μουζάκη 
6. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη 6. Νικόλαος Στ. Παούρης 
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης   7. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος 
8. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας 8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου 
9. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος   

 (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

  
  

  

  

 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν. 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2017 
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Θέμα 5
ο
 : Τροποποίηση της 117/2016 απόφασης ΔΣ περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στην Ιουλίδα.  
 

Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την 117/2016 απόφασή του το Δημοτικό 

Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεις για την Ιουλίδα, οι 

οποίες συγκεντρωτικά διαμορφώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα, ως κάτωθι: 

 

«Α. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στο δρόμο από το Ροκομένο έως την Πιάτσα με 

εξαίρεση τις 2 (δύο) θέσεις Ιατρείου πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου. Θα 

παραχωρηθεί 1 (μία) θέση για προσωρινή  ΣΤΑΣΗ  πολιτών, όπου ο κάτοχος του 

οχήματος θα υποχρεούνται να παραμείνει στο όχημα του με αναμμένα τα αλάρμ με το 

χρονικό όριο των 10 λεπτών, για να εξυπηρετηθεί.  

Εξακολουθεί να ισχύει η θέση του ασθενοφόρου μπροστά στο Ιατρείο. Θα παραχωρηθεί 

1 (μία)  θέση για έκτακτα περιστατικά και 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ και ηλικιωμένους 

μεταξύ της θέσης του ασθενοφόρου και της στάσης του λεωφορείου.  

Στην Πιάτσα της Ιουλίδας δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων. 

Εξαιρούνται 3 (τρεις) θέσεις για τα ταξί και 1 (μία) για προσωρινή στάθμευση των 

λεωφορείων συγκοινωνίας ή μεταφορά μαθητών.  Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνον 

για την αναχώρηση των λεωφορείων και για μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο 

δρομολόγιο. 

Στην πιάτσα θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση επαγγελματικού αυτοκινήτου από τις 08.00 

έως τις 17.00 (με ευθύνη των επαγγελματικών συλλόγων) η οποία θα διατίθεται μόνο 

σε επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται  τη συγκεκριμένη ημέρα στην Ιουλίδα και 

χρειάζεται να μεταφέρουν εργαλεία ή υλικά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της 

Ιουλίδας. Μετά το πέρας της 17.00 η στάθμευση  σε αυτή τη θέση δεν επιτρέπεται. 

Θα παραχωρηθεί στην Πιάτσα 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ. 

Θα παραχωρηθούν επίσης 3 (τρεις) θέσεις μοτοποδηλάτων. 

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα 

καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. 

 

Κλείσιμο μπάρας στην είσοδο του οικισμού: 
Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύει το κλείσιμο της μπάρας 

από τις 19.00 έως και τις 05.00.  Από την Τρίτη  του Πάσχα και έως το 3ήμερο του 

Αγίου Πνεύματος θα κλείνει κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή τις ίδιες ώρες.  

Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ως τη πρώτη Κυριακή του 

Σεπτεμβρίου θα κλείνει σε καθημερινή βάση από τις 19.00 έως τις 05.00 έκτος της 

Κυριακής που θα κλείνει από τις  12.00 το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της Δευτέρας 

στις 05.00.  

Για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα κλείνει μόνο από 

Παρασκευή - Σάββατο από τις 19.00-5.00 και Κυριακή 12.00-05.00.Επίσης κατά την 

παραμονή των εθνικών εορτών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, καθώς επίσης 

και των Θεοφανίων και του Αγίου Χαραλάμπους και την Πρωτομαγιά η μπάρα θα 

κλείνει από τις 19.00 έως και το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων της επόμενης 

ημέρας. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και  τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. 

 

Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλη τη διαδρομή από την Πιάτσα έως και 

το Δημαρχείο όπως επίσης και στην Πλατεία Δημαρχείου όλων των οχημάτων.  

  

Εξαιρούνται 1 (μία) θέση για μηχανάκια στο χώρο μπροστά από το πρώην Ταχυδρομείο 
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και 2 (δύο) θέσεις στην Πλατεία Δημαρχείου οι οποίες θα χωροθετηθούν επί του 

εδάφους. 

Παραχωρείται μία θέση για στάση για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων 

έμπροσθεν του παλαιού Ταχυδρομείου και άλλη μία στην Πλατεία Δημαρχείου επίσης 

για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων. 

Παραχωρείται επίσης 1 (μία) θέση για προσωρινή στάση 10 λεπτών στην Πλατεία 

Δημαρχείου. 

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα 

καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. 

 

Ο χώρος στο κυρίως υπόστεγο της Πιάτσας παραχωρείται για την χρήση από 

παραγωγούς για πώληση αγροτικών προϊόντων καθημερινά (08:00 – 14:00), με την 

ευθύνη συντονισμού από τους Συνεταιρισμούς αλλά και την Κυριακή 08:00-14:00μμ, 

σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης (10/2015, 16/2015), για 

την δημιουργία Αγοράς Παραγωγών.   

 

Οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν και θα σημαδευτούν επί εδάφους, επίσης θα 

υπάρχουν και οι ανάλογες πινακίδες που θα καθορίζουν τους χώρους αυτούς. 

 

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στις πλατείες του Αγίου Ανδρέα και Μάμα. Ισχύει μόνο η 

θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Πανωχωρίου. 

 

Β. Ισχύει η οριοθέτηση στη θέση Συνεταιρισμός Ιουλίδας θέση “Αφετηρίας” των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία) και των ταξί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ασφαλέστερη μετακίνηση και μεταφορά μαθητών και πολιτών.  

 

Γ. Παραμένουν οι δύο θέσεις στάθμευσης στην Ιουλίδα στη Θέση “Τσίπη”, τις οποίες 

θα τις χρησιμοποιούν τα Σχολικά λεωφορεία μόνο κατά την σχολική περίοδο, 

Σεπτέμβριο – Ιούνιο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως 21:00.  
 

Δ. Επαναπροσδιορισμός των θέσεων των υπαλλήλων στο χώρο στάθμευσης της 

Ιουλίδας στη θέση Ροκομένο ως εξής:  

Οι  θέσεις  στάθμευσης  θα περιοριστούν σε: 

α)  2 θέσεις για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Δήμου. 

β)  1 θέση για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας.   

 

Ειδικές ρυθμίσεις :  
*Στην αριστερή πλευρά ανερχόμενοι από Ροκομένο για Άγ.Λουκά μπροστά στο 

οικόπεδο του Δήμου θα οριοθετηθεί  χώρος για την στάθμευση ενός τουριστικού  

λεωφορείου ή λεωφορείου της συγκοινωνίας. 

*Δεν επιτρέπεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και γενικότερα 

οικοδομικών υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και απομακρυνθούν μέσα στο 

πέρας της ίδιας ημέρας από αυτήν. 

 

*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της 

πλατείας μετά την απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που 

προαναφέραμε για το κλείσιμο  της μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση 

υλικών.                                                                                                                            » 
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Κατόπιν και της υπ’αριθμ 412/2017 απόφασης Οικονομικής επιτροπής η οποία 

αποφάσισε για  

 

1. την μη παραχώρηση μίας (1) θέσης στην Πιάτσα Ιουλίδας, για τη στάθμευση ενός 

οχήματος της Διεύθυνσης του καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και 

για τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος,  Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:45-16:00  

 

2. τη διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις θέσεις 

στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα)  

 

 

Εισηγούμαι την διάθεση μίας (1) θέσης για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας 

στις θέσεις στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά 

αυτοκίνητα) 

 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της τροποποίησης ως 

ανωτέρω 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 52 του Ν. 

2696/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, τα άρθρα 72 παρ.1ια και 73 παρ. 1Βv 

του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 412/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 

οποία γνωμοδοτεί και υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά 

με την έγκριση τροποποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ιουλίδα, και την 

εισήγηση του Δημάρχου 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 117/2016 απόφασης ΔΣ περί κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων στην Ιουλίδα, οι οποίες συγκεντρωτικά διαμορφώνονται και ισχύουν στο 

εξής ως κάτωθι: 

 

Α. Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στο δρόμο από το Ροκομένο έως την Πιάτσα με 

εξαίρεση τις 2 (δύο) θέσεις Ιατρείου πλησίον του Περιφερειακού Ιατρείου. Θα 

παραχωρηθεί 1 (μία) θέση για προσωρινή  ΣΤΑΣΗ  πολιτών, όπου ο κάτοχος του 

οχήματος θα υποχρεούνται να παραμείνει στο όχημα του με αναμμένα τα αλάρμ με 

το χρονικό όριο των 10 λεπτών, για να εξυπηρετηθεί.  

Εξακολουθεί να ισχύει η θέση του ασθενοφόρου μπροστά στο Ιατρείο. Θα 

παραχωρηθεί 1 (μία)  θέση για έκτακτα περιστατικά και 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ και 

ηλικιωμένους μεταξύ της θέσης του ασθενοφόρου και της στάσης του λεωφορείου.  

Στην Πιάτσα της Ιουλίδας δεν επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων. 

Εξαιρούνται 3 (τρεις) θέσεις για τα ταξί και 1 (μία) για προσωρινή στάθμευση των 

λεωφορείων συγκοινωνίας ή μεταφορά μαθητών.  Η στάθμευση θα επιτρέπεται μόνον 

για την αναχώρηση των λεωφορείων και για μισή ώρα πριν το προγραμματισμένο 

δρομολόγιο. 
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Στην Πιάτσα θα παραχωρηθεί 1 (μία) θέση επαγγελματικού αυτοκινήτου από τις 

08.00 έως τις 17.00 (με ευθύνη των επαγγελματικών συλλόγων) η οποία θα 

διατίθεται μόνο σε επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται  τη συγκεκριμένη ημέρα στην 

Ιουλίδα και χρειάζεται να μεταφέρουν εργαλεία ή υλικά για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων της Ιουλίδας. Μετά το πέρας της 17.00 η στάθμευση  σε αυτή τη θέση δεν 

επιτρέπεται. 

Θα παραχωρηθεί στην Πιάτσα 1 (μία) θέση για ΑΜΕΑ. 

Θα παραχωρηθεί μία (1) θέση για το νέο ασθενοφόρο του Π.Π.Ι. Κέας στις θέσεις 

στάθμευσης του Ροκομένου (πλησίον των θέσεων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα) 

Θα παραχωρηθούν επίσης 3 (τρεις) θέσεις μοτοποδηλάτων. 

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα 

καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. 

 

Κλείσιμο μπάρας στην είσοδο του οικισμού: 
Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα ισχύει το κλείσιμο της 

μπάρας από τις 19.00 έως και τις 05.00.  Από την Τρίτη  του Πάσχα και έως το 

3ήμερο του Αγίου Πνεύματος θα κλείνει κάθε Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή 

τις ίδιες ώρες.  

Μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ως τη πρώτη Κυριακή του 

Σεπτεμβρίου θα κλείνει σε καθημερινή βάση από τις 19.00 έως τις 05.00 έκτος της 

Κυριακής που θα κλείνει από τις  12.00 το μεσημέρι έως τα ξημερώματα της 

Δευτέρας στις 05.00.  

Για το επόμενο διάστημα έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα κλείνει μόνο από 

Παρασκευή - Σάββατο από τις 19.00-5.00 και Κυριακή 12.00-05.00.Επίσης κατά 

την παραμονή των εθνικών εορτών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, καθώς 

επίσης και των Θεοφανίων και του Αγίου Χαραλάμπους και την Πρωτομαγιά η 

μπάρα θα κλείνει από τις 19.00 έως και το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων 

της επόμενης ημέρας. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν και  τα μηχανοκίνητα δίκυκλα. 

 

Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση σε όλη τη διαδρομή από την Πιάτσα έως 

και το Δημαρχείο όπως επίσης και στην Πλατεία Δημαρχείου όλων των οχημάτων.  

  

Εξαιρούνται 1 (μία) θέση για μηχανάκια στο χώρο μπροστά από το πρώην 

Ταχυδρομείο και 2 (δύο) θέσεις στην Πλατεία Δημαρχείου οι οποίες θα 

χωροθετηθούν επί του εδάφους. 

Παραχωρείται μία θέση για στάση για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών 

αυτοκινήτων έμπροσθεν του παλαιού Ταχυδρομείου και άλλη μία στην Πλατεία 

Δημαρχείου επίσης για φορτοεκφόρτωση επαγγελματικών αυτοκινήτων. 

Παραχωρείται επίσης 1 (μία) θέση για προσωρινή στάση 10 λεπτών στην Πλατεία 

Δημαρχείου. 

Επιτρέπεται επίσης η προσωρινή στάση του αυτοκινήτου των ΕΛΤΑ για μισή ώρα 

καθημερινά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ιουλίδας. 

 

Ο χώρος στο κυρίως υπόστεγο της Πιάτσας παραχωρείται για την χρήση από 

παραγωγούς για πώληση αγροτικών προϊόντων καθημερινά (08:00 – 14:00), με την 

ευθύνη συντονισμού από τους Συνεταιρισμούς αλλά και την Κυριακή 08:00-

14:00μμ, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης (10/2015, 
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16/2015), για την δημιουργία Αγοράς Παραγωγών.   

 

Οι θέσεις αυτές θα χωροθετηθούν και θα σημαδευτούν επί εδάφους, επίσης θα 

υπάρχουν και οι ανάλογες πινακίδες που θα καθορίζουν τους χώρους αυτούς. 

 

Δεν επιτρέπεται η στάθμευση στις πλατείες του Αγίου Ανδρέα και Μάμα. Ισχύει 

μόνο η θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα Πανωχωρίου. 

 

Β. Ισχύει η οριοθέτηση στη θέση Συνεταιρισμός Ιουλίδας θέση “Αφετηρίας” των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία) και των ταξί, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η 

ασφαλέστερη μετακίνηση και μεταφορά μαθητών και πολιτών.  

 

Γ. Παραμένουν οι δύο θέσεις στάθμευσης στην Ιουλίδα στη Θέση “Τσίπη”, τις οποίες 

θα τις χρησιμοποιούν τα Σχολικά λεωφορεία μόνο κατά την σχολική περίοδο, 

Σεπτέμβριο – Ιούνιο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως 21:00.  
 

Δ. Επαναπροσδιορισμός των θέσεων των υπαλλήλων στο χώρο στάθμευσης της 

Ιουλίδας στη θέση Ροκομένο ως εξής:  

Οι  θέσεις  στάθμευσης  θα περιοριστούν σε: 

α)  2 θέσεις για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Δήμου. 

β)  1 θέση για το Υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Περιφερειακής Ενότητας.   

 

Ειδικές ρυθμίσεις :  
*Στην αριστερή πλευρά ανερχόμενοι από Ροκομένο για Άγ.Λουκά μπροστά στο 

οικόπεδο του Δήμου θα οριοθετηθεί  χώρος για την στάθμευση ενός τουριστικού  

λεωφορείου ή λεωφορείου της συγκοινωνίας. 

*Δεν επιτρέπεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους εναπόθεση αδρανών και 

γενικότερα οικοδομικών υλικών εκτός και εάν είναι συσκευασμένα και 

απομακρυνθούν μέσα στο πέρας της ίδιας ημέρας από αυτήν. 

 

*Υποχρέωση των ιδιοκτητών των οικιών και εργολάβων είναι ο καθαρισμός της 

πλατείας μετά την απομάκρυνση των συσκευασμένων υλικών. Κατά τις ημέρες που 

προαναφέραμε για το κλείσιμο  της μπάρας θα απαγορεύεται εντελώς η εναπόθεση 

υλικών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 264/2017 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Τα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης Ευαγγέλου 

 

ΑΔΑ: 6ΨΛΖΩΕΔ-8ΙΑ
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