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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 25-2-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 12
ο
 :  Έγκριση ή μη της με αριθμό 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ7Ω6Ι-ΞΒ0) απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Εκδίκαση ένστασης και λήψη τελικής 

απόφασης – γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του Χριστόφορου Πολύμερου για 

αλλαγή πεζοδρόμου σε χρήση οδού επί των Ο.Τ.115Α & 115Β πόλεως Αγιάς».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2374/21-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Κουτσαντάς Βασίλειος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος 

10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Πατσάς Κυριάκος
1
 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
2
  

Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

19. Καλαγιάς Γρηγόριος 20. Καψάλης Βασίλειος 

21. Μαρούδας Ρίζος 22. Ξαφάρας Χρήστος 

23. Σιμούλης Θωμάς 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης.  

2
 Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 1

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ6Ι-1ΤΙ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 4 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος 

(Μαρμαρίνης), Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας) και Χαλάτσης Αντώνιος 

(Ποταμιάς). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης και Παπακώστας 

Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας 

Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 12
ο
 :  Έγκριση ή μη της με αριθμό 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ7Ω6Ι-ΞΒ0) απόφασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Εκδίκαση ένστασης και 

λήψη τελικής απόφασης – γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του 

Χριστόφορου Πολύμερου για αλλαγή πεζοδρόμου σε χρήση οδού επί των 

Ο.Τ.115Α & 115Β πόλεως Αγιάς». 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασίλειος 

Σμυρλής, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας κατατέθηκε, από την υπηρεσία 

Δόμησης του Δήμου μας, εισήγηση που αφορά κοινή ένσταση των κ.κ. Αποστόλου 

Ντανταλή του Νικολάου, Νικολάου Ντανταλή του Αποστόλου και Αθανασίου 

Ντανταλή του Αποστόλου κατά της υπ’ αριθ.198/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-298) 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προχώρησε στη λήψη της υπ’ αριθμ. 

1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ7Ω6Ι-ΞΒ0)  απόφασής της, που έχει ως εξής:  

«Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σμυρλής Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και έθεσε υπόψη στα μέλη της Επιτροπής, τα εξής: 

Μας κατατέθηκε η αριθμ.99/31-1-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 

μας και η οποία αναφέρει τα εξής: 

Κατά της με αριθμό 198/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς στην οποία 

προτείνεται αλλαγή πεζοδρόμου σε χρήση οδού επί των Ο.Τ.115Α & 115Β πόλεως  

Αγιάς,  σύμφωνα  με  το  συνημμένο  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  και  αφού τηρήθηκε η 

κατά το νόμο διαδικασία δημοσιοποίησης  υποβλήθηκε μία (1) κοινή  ένσταση με αριθ. 

Πρωτ. 1256/24-12-2013 των κκ Αποστόλου Ντανταλή του Νικολάου, Νικολάου 

Ντανταλή του Αποστόλου και Αθανασίου Ντανταλή του Αποστόλου. 

Για την ανωτέρω ένσταση παρατηρούμε ότι: 

Ο ισχυρισμός ότι με την υπ' αριθμ.198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

επιχειρείται να εξυπηρετηθεί ο κ. Πρασσάς, μισθωτής του καταστήματος ιδιοκτησίας 

Χριστόφορου Πολύμερου ή και οι δύο σε βάρος των ενιστάμενων, δεν ευσταθεί, διότι τα 

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ6Ι-1ΤΙ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 4 

κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για την ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας, είναι καθαρά τεχνικά. 

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση για αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από 

πεζόδρομο σε οδό κυκλοφορίας οχημάτων, κατά τη γνώμη της υπηρεσίας, βελτιώνονται 

οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η κυκλοφορία 

των πεζών από το δίκτυο των υπολοίπων πεζοδρόμων, όπως αυτό δικαιολογείται στην 

αρχική μας εισήγηση. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σύμφωνη με την 

εγκεκριμένη “Κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης Αγιάς του Ν. Λάρισας” όπως αυτή 

θεωρήθηκε από την ΤΥΔΚ και εγκρίθηκε με την αριθμό 30/2004 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Αγιάς. 

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας κρίνει απορριπτέα την ένσταση των κκ 

Αποστόλου Ντανταλή του Νικολάου, Νικολάου Ντανταλή του Αποστόλου και 

Αθανασίου Ντανταλή του Αποστόλου. 

Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγιάς και γνωμοδοτεί 

θετικά στην απόρριψη της ένστασης των κκ Αποστόλου Ντανταλή του Νικολάου, 

Νικολάου Ντανταλή του Αποστόλου και Αθανασίου Ντανταλή του Αποστόλου επί της 

αιτήσεως του Χριστόφορου Πολύμερου για αλλαγή πεζοδρόμου σε χρήση οδού επί των 

Ο.Τ.115Α & 115Β πόλεως Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2014 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο». 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 73β’ παρ.2 του Ν 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄ Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείται το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- το εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- την υπ’ αριθμ.198/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-298) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ7Ω6Ι-ΞΒ0) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 73β’ παρ.2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 

τεύχος Α΄ Πρόγραμμα Καλλικράτης), 

- τα στοιχεία του φακέλου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ7Ω6Ι-ΞΒ0) απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Εκδίκαση ένστασης και λήψη τελικής απόφασης – 

γνωμοδότησης επί της αιτήσεως του Χριστόφορου Πολύμερου για αλλαγή 

πεζοδρόμου σε χρήση οδού επί των Ο.Τ.115Α & 115Β πόλεως Αγιάς». 

 

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ6Ι-1ΤΙ



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 4 

Β. Απορρίπτει την ένσταση των κ.κ. Αποστόλου Ντανταλή του Νικολάου, Νικολάου 

Ντανταλή του Αποστόλου και Αθανασίου Ντανταλή του Αποστόλου κατά της υπ’ 

αριθμ.198/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6Ι-298) γνωμοδοτικής απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Πολεοδομίας του 

Δήμου Αγιάς για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 49/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩ6Ι-1ΤΙ


