
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.14/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   128/2015       ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Αστυνομικής Διάταξης»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 7ο  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Το άρθρο 79, παρ. 1
α
4 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).  

2.- Την αριθμ. 200/2011 Α.Δ.Σ περί Αστυνομικής Διάταξης όπως ισχύει μέχρι σήμερα. 

3.- Την αριθμ. 23/2015 Α.Δ.Σ με την οποία ορίστηκε Επιτροπή για την σύνταξη τροποποίησης της 

Αστυνομικής Διάταξης. 

4.- Την εισήγηση της ορισθείσας Επιτροπής για την τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης, η οποία 

παρατίθεται παρακάτω: 

«    Η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου για 

τη σύνταξη τροποποίησης Αστυνομικής Διάταξης εισηγείται την τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης, 

όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό 200/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου και ισχύει 

σήμερα, ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 

Καθορίζεται ανώτατο όριο ταχύτητας μέσα σε κατοικημένες περιοχές σ΄ολη την Πάτμο και για όλες τις 

κατηγορίες των οχημάτων τριάντα(30) χιλιόμετρα την ώρα και έξω από κατοικημένες περιοχές  

πενήντα(50) χιλιόμετρα την ώρα.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ 

Οικισμός Χώρας 
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α) Η οδός που αρχίζει από την συμβολή των οδών προς Δημαρχείο και Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου  και διέρχεται κάτω από την καφετέρια ΓΑΛΑΞΙΑΣ, κατευθύνεται προς Σκάλα και συναντάται με 

την κεντρική οδό Σκάλας-Χώρας με κατεύθυνση από Χώρα προς Σκάλα. 

 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από το κτίριο του ΟΤΕ   μέχρι το ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ και κατά την ίδια κατεύθυνση. 

β) Από την θέση Άγιο Πνεύμα μέχρι το κτίριο του Συνεταιρισμού και έως την οικία Στράτα Χριστοδούλου 

κατά την ίδια κατεύθυνση. 

γ) Από το κτίριο του Συνεταιρισμού μέχρι το κατάστημα Κάππου Όλγας και κατά την ίδια κατεύθυνση. 

δ) Από το κατάστημα Κάππου Όλγας μέχρι το κατάστημα Δαλλαρή Θεολογίας και κατά την ίδια 

κατεύθυνση. 

ε) Από το ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ μέχρι το ξενοδοχείο ΚΑΣΤΡΟ και κατά την ίδια κατεύθυνση. 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

Οικισμός Χώρας 

Για το χρονικό διάστημα 15/03 έως και 31/10 κάθε έτους. Θα δίνεται άδεια στα καταστήματα της αγοράς 

για ανεφοδιασμό 

α) Από το Σταθμό αυτοκινήτων Χώρας μέχρι την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 

β) Από την πλατεία του Δημαρχείου έως την συμβολή της οδού με τον πεζόδρομο της α’ περίπτωσης 

(καφενείο Σημαντήρη). 

γ) Από χώρο στάθμευσης Ιεράς Μονής έως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 

 

Οικισμός Γροίκου: 

Για το χρονικό διάστημα 15/06 έως και 31/10 κάθε έτους 

α) Από δημοτικό πάρκινγκ προς παραλία και ο δρόμος της παραλίας. 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από την καφετέρια ΠΛΑΖΑ έως το χρυσοχοείο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και από κατάστημα ΟΣΤΡΙΑ έως 

κατάστημα ΤΣΟΧΑΛΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.  

β) Από το κατάστημα Βλάχου Στυλιανού  έως το κατάστημα Τσαπαλάκη Χρήστου. 

γ) Από τη Εθνική Τράπεζα μέχρι το εστιατόριο Παντελή. 

δ) Από το Βαπτιστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου έως το κουρείο. 

ε) Από το κατάστημα Καραλή  έως την γωνία των ΕΛΤΑ. 

στ) Από το κατάστημα Ζερβού έως το κατάστημα Παναγιωτάκη Αικατερίνης  καθ’ όλο το 24ωρο και για το 

χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος.   

ζ) Από το μνημείο Θέμελη έως το κατάστημα Ζερβού  για όλο το χρόνο 

η) Από το κατάστημα ενοικιαζομένων μοτοποδηλάτων Γρύλλη Θεολόγου έως και το κέντρο διασκέδασης 

ΙΣΑΛΟΣ, καθ’ όλο  το 24ωρο. 

θ) Από κατάστημα Παναγιωτάκη Αικατερίνης μέχρι και το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 

ι) Από οικία Γαργάλη Παρίση προς την οικία Παπάζογλου από 1/4/ έως 31/10 κάθε έτος. 

ια) Από τη γωνία του Ι.Κ.Α μέχρι τον κεντρικό δρόμο Σκάλας-Χώρας και ο παράδρομός του που έχει έξοδο 

τον κεντρικό (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Οικισμός Σκάλας 

Από το ξενοδοχείο ΡΕΞ έως τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο
  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι παρακάτω δρόμοι ή τμήματά τους χαρακτηρίζονται ως πρωτεύουσες έναντι των άλλων δρόμων που 

τους τέμνουν ή συμβάλλουν σ΄αυτούς: 

α) Η επαρχιακή οδός Σκάλας-Μελόι. 

β) Η  επαρχιακή οδός Σκάλας –Χώρας. 

γ) Η επαρχιακή οδός Σκάλας-Γροίκου. 
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δ) Η επαρχιακή οδός Χώρας-Γροίκου, πρωτεύουσα  έναντι των οδών που την τέμνουν ή συμβάλλουν σ΄ 

αυτήν και δευτερεύουσα έναντι της επαρχιακής οδού Χώρας-Σκάλας. 

ε) Η επαρχιακή οδός Νετιάς-Λάμπης, πρωτεύουσα έναντι των οδών που την τέμνουν ή συμβάλλουν σ΄ 

αυτήν και δευτερεύουσα έναντι της επαρχιακής οδού Σκάλας-Μελόι. 

στ) Όλοι οι παραπάνω δρόμοι θεωρούνται δευτερεύοντες όταν τέμνουν ή συμβάλλουν στην παραλιακή οδό 

του Λιμένος Πάτμου από το ξενοδοχείο BLUE-BAY έως το Μελόι. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο
 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Απαγόρευση Στάσης & Στάθμευσης (Ρ-40) 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από κατάστημα Τσοχαλή έως τον Άγιο Θεολόγο και από τις δύο πλευρές. 

β) Από τον Άγιο Φωκά έως την οικία Παπαδέλια Ευθυμίου. 

 

Απαγόρευση Στάθμευσης(Ρ-39) 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από Άγιο Φωκά έως την οικία Καραλή Μιχαήλ από την δεξιά πλευρά 

β) Από κατάστημα Βασιλείου Καζηλιέρη μέχρι και στροφή  Κατσιμίχα (από τη δεξιά πλευρά του δρόμου).  

γ) Από κατάστημα Παναγιωτάκη Αικατερίνης  έως τον Πλάτανο 

δ) Πλατεία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

ε) Περιοχή Βλαχοχώρι. 

Οικισμός Χώρας 

α) Στην πλατεία Δημαρχείου για το χρονικό διάστημα από 15/06 έως και 15/09  

β) Από τον κυκλικό κόμβο προς σταθμό λεωφορείων από την αριστερή πλευρά. 

γ) Στην πλατεία Αλεξίου Κομνηνού από 15/03 έως και 31/10 κάθε έτους 

δ) Στο χώρο αναστροφής του λεωφορείου 

 

Οικισμός Κάμπου 

Από το κατάστημα ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ έως 20 μέτρα πριν την διασταύρωση Κάμπου-Λάμπης-Βαγιάς. 

Σε χώρους που με την παρούσα απόφασή μας προορίζονται για την στάθμευση οχημάτων άλλων 

κατηγοριών σύμφωνα με την ειδική σήμανσή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Καθορίζουμε χώρους στάθμευσης οχημάτων κατά κατηγορίες ως εξής: 

 

α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (Ταξί). 

1-Για τον οικισμό Χώρας στο τέλος της οδού Σκάλας-Χώρας στον χώρο που αυτή συναντάται με τις 

λιθόστρωτες οδούς που οδηγούν στην Ιερά Μονή και στο Δημαρχείο. 

2.-Για τον οικισμό Κάμπου στο τμήμα της λιθόστρωτης πλατείας μπροστά στον Ι.Ν Ευαγγελιστρίας. 

 

β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

1.-Για τον οικισμό Χώρας μπροστά από τον χώρο που προορίζεται για την στάθμευση Δ.Χ .Ε αυτοκινήτων. 

2.-Για τον οικισμό Κάμπου στο λιθόστρωτο τμήμα της κεντρικής πλατείας πίσω από τον χώρο στάθμευσης 

Δ.Χ.Ε αυτοκινήτων και στην παραλία Κάτω Κάμπου μπροστά στην οικία Κορώνη προς το μέρος της 

παραλίας. 

3.-Για τον οικισμό Γροίκου στον ακάλυπτο χώρο προς την είσοδο του ξενοδοχείου PATMOS AKTIS πίσω 

από τον χώρο που προορίζεται για την στάθμευση Δ.Χ.Ε αυτοκινήτων. 

 

γ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Για τους  οικισμούς όπου δεν απαγορεύεται η στάθμευση. 

 

δ) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Για τον οικισμό Σκάλας: 

1.-Στο οικόπεδο ιδιοκτησία Δήμου Πάτμου, δίπλα στο ξενοδοχείο ΚΡΙΣ. 

2.-Στο οικόπεδο του Δήμου Πάτμου , πίσω από το Γήπεδο και δίπλα από την παιδική χαρά. 

ΑΔΑ: 665ΗΩΞΦ-514



3.-Στο οικόπεδο της αφαλάτωσης στον Χοχλακά. 

4.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση. 

5.- Στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ 

 

Για τον οικισμό Χώρας: 

1.-Στη δεξιά πλευρά της οδού Σκάλας-Χώρας μετά την διασταύρωση προς Γροίκο και μέχρι αποστάσεως 

50 μέτρων πριν από το υπάρχον πλάτωμα. 

2.-Κάτω από την καφετέρια ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεξιά και αριστερή πλευρά έως το ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΠΥΡΓΟΣ. 

3.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση.    

 

Για τους οικισμούς Κάμπου- Γροίκου όπου η στάθμευση δεν απαγορεύεται με ειδική σήμανση ή 

διαγράμμιση. 

 

ε) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Για τον οικισμό Χώρας ο ανάλογος χώρος που απαιτείται μπροστά από τον χώρο στάθμευσης των Δ.Χ 

λεωφορείων, απαγορευμένης όμως της στάθμευσης πέραν της μισής ώρας. 

 

στ) ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

   Οικισμός Σκάλας 

1.-Στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ. 

2.-Στο χώρο δίπλα στο ΚΡΙΣ. 

3.-Στο χώρο δίπλα από το Γήπεδο. 

4.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση σε ολόκληρη την νήσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1-Σε περιπτώσεις περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τέλεσης κοινωφελών έργων, 

παρελάσεως και άλλων δημοσίων εορταστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και όταν η κίνηση των 

πεζών είναι πυκνή. 

 Ο Διοικητής του Α.Τ Πάτμου μετά από συνεννόηση με την Τοπική Δημοτική Αρχή μπορεί να λαμβάνει για 

περιορισμένο χρόνο κατά την κρίση του περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την εξασφάλιση άνεσης και 

κυκλοφοριακής ευρυθμίας υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης του κοινού. 

2.-α)Εξαιρούνται τα Δημοσίας Χρήσεως μεταφοράς επιβατών και τα υπηρεσιακά οχήματα. 

  β) Με ειδική άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο Πάτμου επιτρέπεται η κίνηση εντός πεζοδρόμου σε 

οχήματα κατά τις ώρες που θα αναγράφονται στην άδεια. 

 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

Οικισμός Χώρας για την περίοδο από 15/6/ έως 15/9 κάθε έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α) Οι παραβάτες της παρούσης της οποίας η εφαρμογή θα αρχίσει μετά την τοποθέτηση των σχετικών 

πινακίδων και την δημοσίευσή της στα Μέσα Ενημέρωσης της Πάτμου, και την τοιχοκόλληση της στα 

δημοσιότερα μέρη του Νησιού, τιμωρούνται με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Β) Κάθε διάταξη προηγούμενης απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας καταργείται 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ο Πρόεδρος                                                      Τα μέλη 

1. Σημαντήρης Ιωάννης 

Γαμπιέρης Αντ.                                            2. Γρύλλης Παντελής 

                                                                     3. Βλαχάκης Κωνσταντίνος 

                                                                     4. Γρύλλη Ευαγγελία» 

5.- Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την τροποποίηση της εισήγησης της Επιτροπής οι 

οποίες αποτυπώθηκαν στην έγγραφη εισήγηση της Επιτροπής που είχε κατατεθεί στο Σώμα και η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε στο 

Σώμα την τροποποίηση της Αστυνομικής Διάταξης ως κάτωθι: 

ΑΔΑ: 665ΗΩΞΦ-514



«Οι τροποποιήσεις που εισηγείται το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής για 

τη σύνταξη τροποποίησης αστυνομικής διάταξης είναι οι παρακάτω: 

 

Άρθρο 2 

Πεζόδρομοι οικισμού Σκάλας 

Προσθήκη 

 

Α) Από το κατάστημα Κοντογιάννη Βάλιας έως το κατάστημα Ροδίτη Παντελή καθ’ όλο το 24ωρο και 

για το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος.   

 

Άρθρο 3
ο
  

 

Καθορισμός οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Τροποποίηση 

 

Α) Από το ξενοδοχείο ΡΕΞ έως κατάστημα Γαζή Αντωνίου (καθαριστήριο) καθ’ όλο το 24ωρο και για 

το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος».   

     Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

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

 την εισήγηση της Επιτροπής όπως διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις του κ. Δημάρχου και 

των άλλων μελών του Σώματος 

 την αριθμ. 200/2011 Α.Δ.Σ 

 την αριθμ. 23/2015 Α.Δ.Σ 

 τα άρθρα 79 & 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

1.-Τροποποιεί την αριθμ. 200/2011 απόφαση της Αστυνομικής Διάταξης ως η προαναφερθείσα 

εισήγηση, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις παρατηρήσεις του κ. Δημάρχου και των άλλων 

μελών του Σώματος και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ως εξής: 

             Άρθρο 2 

          Πεζόδρομοι οικισμού Σκάλας 

         Προσθήκη 

 

        Από το κατάστημα Κοντογιάννη Βάλιας έως το κατάστημα Ροδίτη Παντελή καθ’ όλο το 24ωρο και      

       για το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος.   

 

     Άρθρο 3
ο
  

 

   Καθορισμός οδών ήπιας κυκλοφορίας 

    Τροποποίηση 

 

      Από το ξενοδοχείο ΡΕΞ έως κατάστημα Γαζή Αντωνίου (καθαριστήριο) καθ’ όλο το 24ωρο και για  

     το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος».   

2.- Η παρακάτω Αστυνομική Διάταξη ισχύει ως παρατίθεται, με τις τροποποιήσεις που 

ψηφίστηκαν και  μέχρι της ανάκλησης ή τροποποίησής της: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 

Καθορίζεται ανώτατο όριο ταχύτητας μέσα σε κατοικημένες περιοχές σ΄ολη την Πάτμο και για όλες 

τις κατηγορίες των οχημάτων τριάντα(30) χιλιόμετρα την ώρα και έξω από κατοικημένες περιοχές  

πενήντα(50) χιλιόμετρα την ώρα.  
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ 

Οικισμός Χώρας 

α) Η οδός που αρχίζει από την συμβολή των οδών προς Δημαρχείο και Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου  και διέρχεται κάτω από την καφετέρια ΓΑΛΑΞΙΑΣ, κατευθύνεται προς Σκάλα και 

συναντάται με την κεντρική οδό Σκάλας-Χώρας με κατεύθυνση από Χώρα προς Σκάλα. 

 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από το κτίριο του ΟΤΕ   μέχρι το ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ και κατά την ίδια κατεύθυνση. 

β) Από την θέση Άγιο Πνεύμα μέχρι το κτίριο του Συνεταιρισμού και έως την οικία Στράτα 

Χριστοδούλου κατά την ίδια κατεύθυνση. 

γ) Από το κτίριο του Συνεταιρισμού μέχρι το κατάστημα Κάππου Όλγας και κατά την ίδια 

κατεύθυνση. 

δ) Από το κατάστημα Κάππου Όλγας μέχρι το κατάστημα Δαλλαρή Θεολογίας και κατά την ίδια 

κατεύθυνση. 

ε) Από το ξενοδοχείο ΔΙΕΘΝΕΣ μέχρι το ξενοδοχείο ΚΑΣΤΡΟ και κατά την ίδια κατεύθυνση. 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ 

Οικισμός Χώρας 

Για το χρονικό διάστημα 15/06 έως και 31/10 κάθε έτους. Θα δίνεται άδεια στα καταστήματα της 

αγοράς για ανεφοδιασμό καθώς και στους μόνιμους κατοίκους, κατόπιν αιτήσεώς τους.  

α) Από το Σταθμό αυτοκινήτων Χώρας μέχρι το κατάστημα Πόσιου Γεωργίου. 

β) Από την πλατεία του Δημαρχείου έως την συμβολή της οδού με τον πεζόδρομο της α’ περίπτωσης 

(καφενείο Σημαντήρη). 

γ) Από χώρο στάθμευσης Ιεράς Μονής έως πλατεία Αγίας Λεσβίας. 

 

Οικισμός Γροίκου: 

Για το χρονικό διάστημα 15/06 έως και 31/10 κάθε έτους 

α) Από δημοτικό πάρκινγκ προς παραλία και ο δρόμος της παραλίας. 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από την καφετέρια ΠΛΑΖΑ έως το χρυσοχοείο ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ και από κατάστημα ΟΣΤΡΙΑ έως 

κατάστημα ΤΣΟΧΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.  

β) Από το κατάστημα Βλάχου Στυλιανού  έως το κατάστημα Τσαπαλάκη Χρήστου. 

γ) Από τη Εθνική Τράπεζα μέχρι το εστιατόριο «Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ». 

δ) Από το Βαπτιστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου έως το κουρείο « Ο ΠΑΝΟΣ». 

ε) Από το κατάστημα της ALPHA BANK  έως την γωνία των ΕΛΤΑ. 

στ) Από το κατάστημα Κοντογιάννη Βάλιας έως και το κατάστημα Ροδίτη Παντελή  καθ’ όλο το 

24ωρο και για το χρονικό διάστημα από 1/4 έως 31/10 κάθε έτος.   

ζ) Από το μνημείο Θέμελη έως το κατάστημα Ζερβού  για όλο το χρόνο 

η) Από το κατάστημα ενοικιαζομένων μοτοποδηλάτων Γρύλλη Θεολόγου έως και το κατάστημα 

ιδιοκτησίας Φλωρεντή Μικέ, καθ’ όλο  το 24ωρο. 

θ) Από κατάστημα Ροδίτη Παντελή μέχρι και το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 

ι) Από οικία Κλεούδη Ανθούλας προς την οικία Παπάζογλου από 1/4/ έως 31/10 κάθε έτος. 

ια) Από τη γωνία ιδιοκτησίας Γρύλλη Λουκά του Δημ.μέχρι τον κεντρικό δρόμο Σκάλας-Χώρας και ο 

παράδρομός του που έχει έξοδο τον κεντρικό (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΠΙΤΙ). 
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Οικισμός Σκάλας 

Από το ξενοδοχείο ΡΕΞ έως το κατάστημα (καθαριστήριο) Γαζή Αντωνίου καθ’ όλο το 24ωρο και για 

το χρονικό διάστημα από 1/4/ έως 31/10 κάθε έτος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

  

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι παρακάτω δρόμοι ή τμήματά τους χαρακτηρίζονται ως πρωτεύουσες έναντι των άλλων δρόμων 

που τους τέμνουν ή συμβάλλουν σ’ αυτούς: 

α) Η επαρχιακή οδός Σκάλας-Μελόι. 

β) Η  επαρχιακή οδός Σκάλας –Χώρας. 

γ) Η επαρχιακή οδός Σκάλας-Γροίκου. 

δ) Η επαρχιακή οδός Χώρας-Γροίκου, πρωτεύουσα  έναντι των οδών που την τέμνουν ή συμβάλλουν 

σ΄ αυτήν και δευτερεύουσα έναντι της επαρχιακής οδού Χώρας-Σκάλας. 

ε) Η επαρχιακή οδός Νετιάς-Λάμπης, πρωτεύουσα έναντι των οδών που την τέμνουν ή συμβάλλουν 

σ΄ αυτήν και δευτερεύουσα έναντι της επαρχιακής οδού Σκάλας-Μελόι. 

στ) Όλοι οι παραπάνω δρόμοι θεωρούνται δευτερεύοντες όταν τέμνουν ή συμβάλλουν στην 

παραλιακή οδό του Λιμένος Πάτμου από το ξενοδοχείο BLUE-BAY έως το Μελόι. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Απαγόρευση Στάσης & Στάθμευσης (Ρ-40) 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από κατάστημα Τσοχαλή έως τον Άγιο Θεολόγο και από τις δύο πλευρές. 

β) Από τον Άγιο Φωκά έως την οικία Παπαδέλια Ευθυμίου. 

 

Απαγόρευση Στάθμευσης(Ρ-39) 

Οικισμός Σκάλας 

α) Από Άγιο Φωκά έως την οικία Καραλή Χρυσής από την δεξιά πλευρά 

β) Από κατάστημα ιδιοκτησίας Μικέλλη Μαρίας (νυν ΜΕΜΕΝΤΟ) μέχρι και στροφή  Κατσιμίχα 

(από τη δεξιά πλευρά του δρόμου).  

γ) Από κατάστημα Παναγιωτάκη Αικατερίνης  έως τον Πλάτανο 

δ) Πλατεία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

ε) Περιοχή Βλαχοχώρι. 

Οικισμός Χώρας 

α) Στην πλατεία Δημαρχείου για το χρονικό διάστημα από 01/04 έως και 31/10.  

β) Από τον κυκλικό κόμβο προς σταθμό λεωφορείων από την αριστερή πλευρά. 

γ) Στην πλατεία Αλεξίου Κομνηνού από 15/06 έως και 31/10 κάθε έτους 

δ) Στο χώρο αναστροφής του λεωφορείου 

 

Οικισμός Κάμπου 

Από το κατάστημα ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ έως 20 μέτρα πριν την διασταύρωση Κάμπου-Λάμπης-Βαγιάς. 

Σε χώρους που με την παρούσα απόφασή μας προορίζονται για την στάθμευση οχημάτων άλλων 

κατηγοριών σύμφωνα με την ειδική σήμανσή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
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Καθορίζουμε χώρους στάθμευσης οχημάτων κατά κατηγορίες ως εξής: 

 

α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (Ταξί). 

1-Για τον οικισμό Χώρας στο τέλος της οδού Σκάλας-Χώρας στον χώρο από το κατάστημα Μπουρνή 

Δημητρίου μέχρι την αρχή ανοίγματος στροφής λεωφορείων. 

2.-Για τον οικισμό Κάμπου στο τμήμα της λιθόστρωτης πλατείας μπροστά στον Ι.Ν Ευαγγελιστρίας. 

 

β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

1.-Για τον οικισμό Χώρας μπροστά από τον χώρο που προορίζεται για την στάθμευση Δ.Χ .Ε 

αυτοκινήτων. 

2.-Για τον οικισμό Κάμπου στο λιθόστρωτο τμήμα της κεντρικής πλατείας πίσω από τον χώρο 

στάθμευσης Δ.Χ.Ε αυτοκινήτων και στην παραλία Κάτω Κάμπου μπροστά στην οικία Κορώνη προς 

το μέρος της παραλίας. 

3.-Για τον οικισμό Γροίκου στον ακάλυπτο χώρο προς την είσοδο του ξενοδοχείου PATMOS AKTIS 

πίσω από τον χώρο που προορίζεται για την στάθμευση Δ.Χ.Ε αυτοκινήτων. 

 

γ) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΟΡΤΗΓΑ 

Για τους  οικισμούς όπου δεν απαγορεύεται η στάθμευση. 

 

δ) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Για τον οικισμό Σκάλας: 

1.-Στο οικόπεδο ιδιοκτησία Δήμου Πάτμου, δίπλα στο ξενοδοχείο ΚΡΙΣ. 

2.-Στο οικόπεδο του Δήμου Πάτμου , πίσω από το Γήπεδο και δίπλα από την παιδική χαρά. 

3.-Στο οικόπεδο της αφαλάτωσης στον Χοχλακά. 

4.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση. 

5.- Στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ 

 

Για τον οικισμό Χώρας: 

1.-Στη δεξιά πλευρά της οδού Σκάλας-Χώρας μετά την διασταύρωση προς Γροίκο και μέχρι το 

υπάρχον πλάτωμα. 

2.-Κάτω από την καφετέρια ΓΑΛΑΞΙΑΣ δεξιά και αριστερή πλευρά έως τον  ΠΥΡΓΟ (ιδιοκτησίας 

Ζόρα). 

3.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση.    

 

Για τους οικισμούς Κάμπου- Γροίκου όπου η στάθμευση δεν απαγορεύεται με ειδική σήμανση ή 

διαγράμμιση. 

 

ε) ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Για τον οικισμό Χώρας ο ανάλογος χώρος που απαιτείται μπροστά από τον χώρο στάθμευσης των 

Δ.Χ λεωφορείων, απαγορευμένης όμως της στάθμευσης πέραν της μισής ώρας. 

 

στ) ΔΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

   Οικισμός Σκάλας 

1.-Στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩ. 

2.-Στο χώρο δίπλα στο ΚΡΙΣ. 

3.-Στο χώρο δίπλα από το Γήπεδο. 

4.-Οπου δεν απαγορεύεται με σήμανση ή διαγράμμιση σε ολόκληρη την νήσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1-Σε περιπτώσεις περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τέλεσης κοινωφελών έργων, 

παρελάσεως και άλλων δημοσίων εορταστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και όταν η κίνηση 

των πεζών είναι πυκνή. 

 Ο Διοικητής του Α.Τ Πάτμου μετά από συνεννόηση με την Τοπική Δημοτική Αρχή μπορεί να 

λαμβάνει για περιορισμένο χρόνο κατά την κρίση του περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για την 
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εξασφάλιση άνεσης και κυκλοφοριακής ευρυθμίας υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης ειδοποίησης του 

κοινού. 

2.-α)Εξαιρούνται τα Δημοσίας Χρήσεως μεταφοράς επιβατών και τα υπηρεσιακά οχήματα. 

  β) Με ειδική άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο Πάτμου επιτρέπεται η κίνηση εντός 

πεζοδρόμου σε οχήματα κατά τις ώρες που θα αναγράφονται στην άδεια. 

 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ: 

Οικισμός Χώρας για την περίοδο από 15/6/ έως 15/9 κάθε έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α) Οι παραβάτες της παρούσης της οποίας η εφαρμογή θα αρχίσει μετά την τοποθέτηση των σχετικών 

πινακίδων και την δημοσίευσή της στα Μέσα Ενημέρωσης της Πάτμου, και την τοιχοκόλληση της 

στα δημοσιότερα μέρη του Νησιού, τιμωρούνται με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

Β) Κάθε διάταξη προηγούμενης απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας καταργείται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  128/2015 και  

  Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

  Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 10/6/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνης                                                                   
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