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Με το παρόν έγγραφό μου θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα θέμα που αφορά τη σήμανση 
του επαρχιακού δρόμου της κοινότητας Μαγαζιών του Δήμου Παξών. 

Συγκεκριμένα τα Μαγαζιά είναι μια περιοχή στο κέντρο που συνδέει το βόρειο με το νότιο 
μέρος του νησιού.  

Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια από την έντονη ανάπτυξη 
της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την άλλη το οδικό δίκτυο παραμένει ίδιο. Ο 
δρόμος στην περιοχή των Μαγαζιών είναι αρκετά στενός σε όλο σχεδόν το μήκος, δεν 
υπάρχει πεζοδρόμιο και δυστυχώς τα οχήματα και οι μηχανές διέρχονται με μεγάλη ταχύτητα 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετές φορές ατυχήματα. 

Η περιοχή αυτή είναι αρκετά επιβαρυμένη σε σχέση με την κυκλοφορία οχημάτων καθώς 
έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές  επιχειρήσεις, εστιατόρια, ταβέρνες, 
καφενεία, σούπερ μάρκετ, μάντρες με οικοδομικά υλικά, μάντρα με τουριστικά λεωφορεία 
αλλά και πολλές κατοικίες.  

Επειδή έχει αρχίσει ήδη η νέα τουριστική περίοδος και τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στο 
νησί επομένως και στη συγκεκριμένη περιοχή θα είναι πολλαπλάσια, θα πρέπει άμεσα να 
τοποθετηθούν σήματα τα οποία να προειδοποιούν τους οδηγούς για την επικινδυνότητα του 
δρόμου καθώς και σήματα για ανώτατο όριο ταχύτητας. Θεωρώ ότι εκτός από τη σήμανση 
χρειάζεται παρέμβαση και επί του οδοστρώματος που θα εμποδίζει την ανάπτυξη ταχύτητας 
από τους οδηγούς.  

Θα σας παρακαλούσα να επιληφτείτε άμεσα του θέματος και να προβείτε στις απαραίτητες 
ενέργειες, αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμανση του δρόμου, προκειμένου να 
διαμορφώσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν όσο γίνεται καλύτερα 
την σωματική ακεραιότητα τόσο των οδηγών της περιοχής όσο και των πεζών.    
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