
Τον Ιούνιο του 2006, πριν από τις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές, ένας ξύπνιος ιδιώτης καταθέτει μια πρόταση 
στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, για να εκ-
μεταλλευθεί όλο το λιμάνι της πόλης μας για χώρο ορ-
γανωμένης επί πληρωμή στάθμευσης. Το Ναύπλιο, που 
πλέον τείνει να γίνει προάστιο της Αθήνας και γεμίζει 
κόσμο και αυτοκίνητα τα Σαββατοκύριακα και τα τριή-
μερα, είναι ένας ιδανικός χώρος για επενδύσεις τέτοιου 
τύπου. Η αίτηση του ιδιώτη έμεινε στα συρτάρια, όλη 
την προεκλογική περίοδο. 
Η παράταξή μας πριν από τις εκλογές κατηγορούσε τη 

δημοτική αρχή ότι δεν έχει πρόγραμμα για την πόλη. 

Κάναμε λάθος. Πρόγραμμα υπήρχε, αλλά ήταν καλά 

κλειδωμένο μέσα στα συρτάρια. 

Η παράταξη του δημάρχου επανεξελέγη, με μεγαλύτε-

ρη μάλιστα πλειοψηφία. Και μετά τις εκλογές η πρότα-

ση, που ήταν καταχωνιασμένη και κανείς δεν ενημέρω-

σε τους πολίτες, βγήκε στην επιφάνεια. 

Αυτοί που κυβερνούν θεωρούν φαίνεται  ότι δεν είναι οι 

αντιπρόσωποί μας, αλλά ότι μπορούν να διαχειρίζονται 

την πόλη μας σαν να είναι το οικόπεδό τους.

Η «διαδικασία»
Χωρίς ο λαός να γνωρίζει και χωρίς οι πολίτες να έχουν 
δώσει την εξουσιοδότησή τους, το θέμα του οργανω-
μένου χώρου στάθμευσης στο λιμάνι συζητήθηκε στο 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου. Αποφασίστηκε να 
γίνει διαγωνισμός. Ομως τί διαγωνισμός; «Πήραμε» την 
πρόταση του ιδιώτη και ουσιαστικά τη «μετατρέψαμε»
σε όρους διαγωνισμού. «Αντιγράψαμε» ακόμα  και τα 
σύμβολα που υπήρχαν μέσα στην πρόταση και ζητήσα-
με και από άλλους ιδιώτες να συμμετάσχουν στο δια-
γωνισμό.

Σάββατο και απόβραδο 
με ασετιλίνη…
«Ξεχάσαμε» να δημοσιεύσουμε την προκήρυξη του 
διαγωνισμού σε Αθηναϊκή εφημερίδα, «ξεχάσαμε» να 
τη δώσουμε να δημοσιευτεί και σε μια εφημερίδα των 
δημοπρασιών. Τη δημοσιεύσαμε μόνον σε δύο τοπικές 
εφημερίδες, μία ημερήσια και μια εβδομαδιαία, που 
κυκλοφόρησαν το Μεγάλο Σάββατο. Είναι άγνωστο πό-
σοι είδαν τη διακήρυξη του διαγωνισμού, όμως αυτός 
προχώρησε. Κατατέθηκαν τρεις προτάσεις και, ω του 
θαύματος, η πρόταση του ιδιώτη που είχε κάνει αρχικά 

πρόταση, τότε πριν τις εκλογές,  θεωρήθηκε από το Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο ως η πλέον συμφέρουσα.   

Τι έλεγε το αρχικό σενάριο 
που εγκρίθηκε από το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου
Ο ιδιώτης θα καταβάλλει στο Λιμενικό Ταμείο το ποσό 
των 48.000 ΕΥΡΩ το έτος, συν 10% επί των καθαρών 
κερδών, εάν τυχόν εμφανισθούν τέτοια 
Οι χρήστες του πάρκινγκ θα καταβάλουν μετά το πρώτο 
δωρεάν μισάωρο
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Οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου θα είχαν 80 θέσεις 
δωρεάν.

Για πόσες θέσεις μιλάμε
Η διαδικασία της ενοικίασης μας έδωσε τη δυνατότητα 
για πρώτη φορά να έχουμε μια πιο ακριβή εκτίμηση των 
θέσεων στάθμευσης που μπορούν να δημιουργηθούν 
στο Λιμάνι .
Μπορούν λοιπόν να δημιουργηθούν 1760 θέσεις, αφή-

Από πού ξεκινήσαμε >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Στάθμευση στο Ναύπλιο
Τον χώρο τον έχουμε Η οργάνωση μας λείπει

νοντας τον απαιτούμενο χώρο για να λειτουργήσει και 
�������������������������������������������������������-
ρούν να δημιουργηθούν ακόμα 800 θέσεις. Σ’ αυτές  δεν 
�����������������������������������������������������
����������������
Συνολικά μιλάμε για 2.560 θέσεις στάθμευσης.  Ξέ-
ρετε καμιά άλλη πόλη στην Ελλάδα με περισσότερες 
θέσεις για στάθμευση, που να «χαρίζονται» σε ιδιώ-
τη;

Οι χώροι που εντάσσονται 
στην επί πληρωμή στάθμευση
Έχει σχεδιαστεί να ενταχθούν το επονομαζόμενο «Π», 
ο χώρος βόρεια της οδού Μπουμπουλίνας, το νέο λιμά-
νι, ο χώρος βόρεια της ΔΕΗ και οι χώροι στάθμευσης 
������������ ��� ������������� ���� ��� ��������������
τη θάλασσα.  Στην έκταση αυτή προβλέπεται χώρος για 

την λειτουργία του Λιμανιού, και σε περίπτωση μεγάλης 
επισκεψιμότητας θα μετακινούνται τα όρια καταλαμ-
βάνοντας μεγαλύτερο από τον αρχικά καθορισμένο 
χώρο.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου
Η δημοτική αρχή, αφού ξέχασε να ενημερώσει προεκλο-
γικά τους πολίτες, είχε τη «δημοκρατική ευαισθησία» να 
φέρει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο. Οι σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας, όλοι με μια φωνή και μαζί τους οι εν 
δυνάμει σύμβουλοι της συμπολίτευσης κκ Μπαρού και 
Πιπερτζής, αποφάσισαν να λειτουργήσει σε όλο το λι-
μάνι από άκρη σε άκρη οργανωμένος και επί πληρωμή 
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, με εναλλα-
κτικό σενάριο για να χρυσωθεί το χάπι.

Γιατί πρέπει να πληρώνουμε;
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Τι λέει το εναλλακτικό σενάριο 
που ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο
1)Να διατεθούν 100 θέσεις ελεύθερες, από την Αγρο-
τική Τράπεζα μέχρι το Τελωνείο, για τους δημότες της 
παλιάς πόλης.
2)Να εφαρμοστεί ειδικό τιμολόγιο, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή τις εργάσιμες ώρες, για τους υπαλλήλους 
�����������������������
3)Να εφαρμοστεί ειδικό τιμολόγιο για όλους τους δημό-
�������������������������������������������������������
ανεξάρτητα από πόσες φορές θα σταθμεύσει το συγκε-
κριμένο αυτοκίνητο.
4)Να διατεθούν 28 θέσεις για Άτομα με Ειδικές Ανά-
γκες.
5)Να δίδεται το δικαίωμα ελεύθερης στάθμευσης για 40 
λεπτά της ώρας.
6)Το τιμολόγιο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις να είναι 
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
Δηλαδή, αποφάσισαν οι εκπρόσωποι της επίσημης  και της 
εν δυνάμει πλειοψηφίας,  εμείς οι προνομιούχοι, οι εκλε-
κτοί δημότες Ναυπλίου  να πληρώνουμε λιγότερα  και οι 
άλλοι, που τους διαφημίζουμε το Ναύπλιο, να πληρώνουν 
το μάρμαρο. 
Τί τελικά σημαίνουν όλα αυτά για τον ιδιώτη που «κέρδισε» 
τον περίεργο διαγωνισμό;
Θα αναλάβει ένα από τα μεγαλύτερα πάρκινγκ της χώρας, 

πληρώνοντας στο λιμενικό ταμείο 20 ευρώ το χρόνο(!) για 
κάθε θέση στάθμευσης, όταν αυτός θα κερδίζει αυτό το τί-
μημα μέσα σε μια μόλις εβδομάδα. Και αυτό, όταν σε αντί-
στοιχο παρκινγκ 1.000 θέσεων στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης 
το ενοίκιο μιας θέσης στάθμευσης προς τον ΟΛΘ ανέρχε-
ται στα 340 ευρώ το χρόνο!!!
Δηλαδή, όλοι αυτή η προσπάθεια για οργανωμένο 
χώρο στάθμευσης γιατί γίνεται; Για να βγάλει κά-
ποιος  (και όχι ο Δήμος) πολλά χρήματα; Τι ακριβώς 
θέλουμε; Να ακριβύνουμε την ζωή στην πόλη μας, 
κύρια για τους επισκέπτες και για τα Σαββατοκύρια-
κα; Θέλουμε όλο το υπόλοιπο Ναύπλιο τίγκα στα αυ-
τοκίνητα που θα προσπαθούν να παρκάρουν όπου 
βρουν για να αποφύγουν την πληρωμή;

Τι έχουμε παρατηρήσει εμπειρικά 
Ο χώρος του Λιμανιού τις καθημερινές δεν αντιμετωπί-
ζει πρόβλημα στάθμευσης. 
Απλώς, το δίλημμα του καθένα μας είναι πόσο πιο μα-
κριά θα παρκάρουμε και λέγοντας μακριά εννοούμε 
αποστάσεις κάποιων μέτρων. 
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
ημέρες των Θεοφανίων και στις απόκριες και του Αγ. 
Πνεύματος.  
Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα θέσεων, αλλά 
απόστασης παρκαρίσματος. Και δεν είναι λόγος αυτός να 
πληρώνουμε για στάθμευση 365 μέρες το χρόνο.

Οι στόχοι ενός 
διαφορετικού σχεδίου
1. Να περιοριστεί η χρήση του αυτοκινήτου ειδι-
κά στις μικρές αποστάσεις.
2. Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για τον περι-
ορισμό της κυκλοφορίας και την απαγόρευση 
της στάθμευσης των κάθε είδους  οχημάτων στο 
ιστορικό κέντρο.
3. Να δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς και του ποδηλάτου.

Τί πρέπει να γίνει
1.Να απορριφθεί το υπάρχον σχέδιο για τη στάθ-
μευση στο λιμάνι.
2.Να γίνει μια σωστή και ολοκληρωμένη κυκλο-
φοριακή μελέτη , ειδικά για τις ρυθμίσεις στην 
πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο.
3.Να γίνει καταγραφή των μονίμων κατοίκων του 
ιστορικού κέντρου , των δραστηριοτήτων και 
των ατόμων που εργάζονται στην παλιά πόλη.
4.Να μελετηθούν και να αποφασιστούν οι ανα-
γκαίες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κίνησης 
των οχημάτων  - ή και τη μερική απαγόρευση συ-
���������������������������������������������-
ασμός καταστημάτων, πρόσβαση των κατοίκων 
με ειδικές ανάγκες, πρόσβαση των οχημάτων 
��������������������
5.Να δημιουργηθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων 
και πεζοδρόμων σε όλη την πόλη, για να γίνεται  
ασφαλής μετακίνηση με εναλλακτικούς τρόπους
6.Να λειτουργήσει δημοτική συγκοινωνία. 
Σ΄αυτήν θα μπορούσε να ενταχθούν ηλεκτρικά 
οχήματα, που θα μεταφέρουν δημότες και επι-
σκέπτες μέσα στο ιστορικό κέντρο.
7.Να οριστούν με ακρίβεια στο λιμάνι οι χώροι 
στάθμευσης, με ταυτόχρονο σεβασμό και χωρο-
θέτηση των λιμενικών δραστηριοτήτων. 
8.Να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό  σύστημα ενη-

μέρωσης των κατοίκων και των επισκεπτών για 
τις θέσεις στάθμευσης που υπάρχουν, ώστε να 
αποφεύγουμε τις ατέλειωτες βόλτες μέχρι να 
βρεθεί χώρος να σταθμεύσουμε. 

Ιστορικό κέντρο
Σημαντικό ρόλο για την καλή κυκλοφορία στην 
πόλη παίζει η ρύθμιση της κυκλοφορίας του ιστο-
ρικού κέντρου που λειτουργεί ως σημείο αναφο-
ράς στην πόλη, ως χώρος ιστορικής διαδρομής, 
αναψυχής και διασκέδασης.  
Τα κριτήρια που θέτουμε εμείς είναι:
1.Το ιστορικό κέντρο  δεν μπορεί να λειτουργεί 
μόνο σα μουσειακός χώρος, η πόλη να είναι στη-
μένη αποκλειστικά για τον τουρισμό. Πρέπει να 
υπάρξουν κίνητρα για τις εμπορικές λειτουργίες 
και την κατοικία.
2.Οι μόνιμοι κάτοικοι πρέπει να δικαιούνται   θέ-
σεις στάθμευσης σε ειδικό τμήμα του λιμανιού
3.Να μελετηθεί και να αποφασιστεί η διαδικασία 
������������ ����������������� ��������� ���-
����������

Πώς θα μπορούσε
να λειτουργήσει ο χώρος 
του λιμανιού ως πάρκινγκ
1.Να  μελετήσουμε και να καταγράψουμε στο 
έδαφος τους χώρους στάθμευσης.
2.Να μελετήσουμε την είσοδο και έξοδο από την 
πόλη των επισκεπτών 
3.Να οδηγήσουμε τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν 
στο ιστορικό κέντρο μέσα από συγκεκριμένες δι-
αδρομές στους χώρους στάθμευσης. 
4.Οι χώροι στάθμευσης να έχουν είσοδο και 
έξοδο και με απλό ηλεκτρονικό σύστημα κατα-
γραφής να αναφέρουν κάθε στιγμή πόσες θέσεις  
είναι ελεύθερες.

5.Οι πινακίδες ενημέρωσης να τοποθετηθούν 
στην πορεία προς τους χώρους στάθμευσης .
6.Να καθορίσουμε χώρο για στάση λεωφορείων, 
για αποβίβαση  και σημείο για στάθμευση 
7.Να λειτουργήσει χώρος στάθμευσης πιο μα-
κριά από το κέντρο της πόλης, που θα υπάρχει 
η δυνατότητα με το που παρκάρεις να παρέχεται 
��������� ���� ���� ������������� ���� ������������
�����������
Έχει εφαρμοστεί τον τελευταίο καιρό με μεγάλη 
επιτυχία στο Παρίσι. 

Για τα  λεφτά 
τα κάνεις όλα …
Και τέλος μερικές σημαντικές  παρατηρήσεις για 
να μην κατηγορηθούμε ως οπισθοδρομικοί. 
������������������������������������������� ���
θέμα λιμανιού «λύνουν το πρόβλημα της στάθ-
μευσης στο Ναύπλιο». Τους θυμίζουμε ότι  θέσεις 
στάθμευσης υπάρχουν. Δε δημιουργούνται νέες. 
Το αντίθετο μάλιστα, μάλλον περιορίζονται. Το 
δε αντίτιμο της «ρύθμισης» είναι βαρύ για όλους 
ανεξαίρετα. 

��������������������������������������������
προγραμματισμού από μεριάς της δημοτικής 
αρχής , δεν είναι δυνατόν το Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο, ο Δήμος, η πόλη  να παραχωρεί έναν ζω-
τικής σημασίας για την πόλη χώρο και μια αρκετά 
σημαντική για την πόλη, τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της υπηρεσίας, με τόσο σκανδαλω-
δώς χαμηλό ανταποδοτικό όφελος. Δεν είναι δυ-
νατόν το μίσθωμα του ιδιώτη προς το Δήμο κάθε 
θέσης να είναι 20 φορές χαμηλότερο από ότι 
ισχύει κατά μέσο όρο σε όλα τα πάρκινγκ στην 
Ελλάδα.

���� ��� ������� �������� �������� ���� ��� �������
�����������������������������������������������
�������� ����� �������� ��� ������������ ���� ���
το παραπάνω με τη δημιουργία ενός δημοτικού 
πάρκιγκ 180 θέσεων μόνο στο «Π», με αντίτιμο 
����������� ���� ���� ����� ���� ������� � �����-
ντας όλον τον υπόλοιπο χώρο ελεύθερο, αλλά 
σωστά διαμορφωμένο και ελεγχόμενο , ώστε και 
οι επισκέπτες και οι κάτοικοι να βρίσκουν θέσεις 
να παρκάρουν. Και το λιμάνι να λειτουργεί σαν 
πραγματικό λιμάνι.
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