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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 18-6-2014

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα σχετικά με το θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε στις 
13 Ιουνίου 2014 στην περιφερειακή οδό της Αγιάς. 

Στην Αγιά, σήμερα 18 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  8040/14-6-2014 
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. Γιάνναρος Γεώργιος 3. Γιαννουλέα Χριστίνα
4. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 5. Καλαγιάς Γρηγόριος
6. Καψάλης Βασίλειος 7. Λέτσιος Βασίλειος
8. Μαρούδας Ρίζος 9. Μαυρογιάννης Αντώνιος
10. Μπάτσικας Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος
12. Πατσάς Κυριάκος 13. Σιμούλης Θωμάς
14. Σουλιώτης Θεόδωρος  15. Στάθης Νικόλαος
16. Συρακούλης Γεώργιος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

Απόντες
18. Αργύρης Νικόλαος 19. Βαλάρης Γεώργιος
20. Βατζιάς Αντίγονος 21. Βόγιας Δημήτριος
22. Κουτσαντάς Βασίλειος 23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σμυρλής Βασίλειος 25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
26. Τσαγκάλης Αντώνιος 27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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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),  Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς), 
Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου),  Πατσαβούρας  Ιωάννης  (Μεταξοχωρίου), 
Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ. Σπανός Ιωάννης, Αλέξανδρος Ντελής και 
Μπαρτζώκα Αθανασία. 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 1ο ΕΗΔ: Ψήφισμα σχετικά με το θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε στις 
13 Ιουνίου 2014 στην περιφερειακή οδό της Αγιάς. 

Το  ανωτέρω  θέμα  συζητήθηκε  σύμφωνα  με  την  παρ.  7  του  άρθρου  67  του 
Ν.3852/2010  και  το  εισηγήθηκε  ο  Πρόεδρος  κ.  Ιωάννης  Αργυρούλης  που  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το ψήφισμα που κατατέθηκε από τον επικεφαλής 
της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας  «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ. Μαρούδα Ρίζο 
και το οποίο έχει ως εξής:

«Το  νέο  θανατηφόρο  ατύχημα  στη  περιφερειακή  οδό  για  Αγιόκαμπο  έρχεται  να  
δικαιώσει για άλλη μία φορά τους λαϊκούς φορείς της περιοχής.
Από  το  ξεκίνημα  της  κατασκευής  θέσαμε  το  ζήτημα  να  δημιουργηθούν  ανισόπεδοι  
κόμβοι στις διασταυρώσεις με Αγιά αφού από κει εξυπηρετούνται και οι αγρότες που  
μεταβαίνουν στα αγροκτήματα για εργασίες. Κανένας δε φρόντισε για τα αναγκαία και  
έχουμε για άλλη μια φορά τα γνωστά αποτελέσματα.
Επειδή ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και επειδή οι ζωές δε μετρούνται    ούτε σε  
μονάδες του «κοινωνικού πλεονάσματος», ούτε σε δυσανασχετημένους επισκέπτες των  
παραλίων, ζητάμε :
1. Άμεση  λειτουργία  των  φωτεινών  σηματοδοτών  έως  ότου  να  είναι  έτοιμοι  οι  

«υπεύθυνοι» φορείς για τη δημιουργία των ανισόπεδων κόμβων.
2. Να  πάρει  θέση  το  δημοτικό  συμβούλιο  και  να  αγωνιστεί  μαζί  με  τους  λαϊκούς  

φορείς για την υλοποίηση των ανωτέρω.
18 Ιουνίου 2014

Ρίζος Μαρούδας Δημοτικός Σύμβουλος  Αγιάς»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: τις παρατηρήσεις 
των δημοτικών συμβούλων, την πρόταση του Δημάρχου, αλλά και τις διατάξεις του 
άρθρου 65 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε 
στις 13 Ιουνίου 2014 στην περιφερειακή οδό της Αγιάς:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
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«Το  νέο  θανατηφόρο  ατύχημα  στη  περιφερειακή  οδό  για  Αγιόκαμπο  έρχεται  να  
δικαιώσει για άλλη μία φορά τους λαϊκούς φορείς της περιοχής.
Από το ξεκίνημα της κατασκευής θέσαμε το ζήτημα της λειτουργίας υπόγειας διάβασης  
στο  σημείο  του  ατυχήματος,  αλλά  και  την  τοποθέτηση  σηματοδοτών  σ'  όλους  τους  
κόμβους της  Αγιάς,  στον  κόμβο του Αγίου  Νικολάου του  "Φονιά"  και  στον  κόμβο  
Δήμητρας - Ανατολής, αφού από κει εξυπηρετούνται και οι αγρότες που μεταβαίνουν  
στα αγροκτήματα για εργασίες.
Κανένας  δε  φρόντισε  για  τα  αναγκαία  και  έχουμε  για  άλλη  μια  φορά  τα  γνωστά  
αποτελέσματα.
Επειδή  ξεκίνησε  η  τουριστική  περίοδος  και  επειδή  οι  ζωές  δε  μετρούνται  ούτε  σε  
μονάδες του «κοινωνικού πλεονάσματος», ούτε σε δυσανασχετημένους επισκέπτες των  
παραλίων, ζητάμε :
1. Άμεση  λειτουργία  των  φωτεινών  σηματοδοτών  έως  ότου  να  είναι  έτοιμοι  οι  

«υπεύθυνοι» φορείς για τη υπόγειας διάβασης στο σημείο του ατυχήματος.
2. Άμεση τοποθέτηση και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών σ' όλα τα σημεία του  

δρόμου Δήμητρας - Αγιάς  - Αγιοκάμπου.
3. Το  δημοτικό  συμβούλιο  θα  αγωνιστεί  μαζί  με  τους  λαϊκούς  φορείς  για  την  

υλοποίηση των ανωτέρω».

 Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Γραφείου Τύπου του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 100/2014.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ
Σελίδα 3 από 3


