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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

150/2018 
από το πρακτικό της 11

ης
/ 26.09.2018 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 7
ο
 : Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί τμήματος οδού στο Ο.Τ. 285 στον οικισμό του 

Αγιοκάμπου. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 26.09.2018, ώρα 18:00 (6:00 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7668/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Ολύμπιος Αθανάσιος 

12. Ριζούλης Στέφανος 13. Σιμούλης Θωμάς 

14. Σκαπέτης Αντώνιος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σουλιώτης Θεόδωρος 17. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

18. Αργυρούλης Ιωάννης 19. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

20. Καλαγιάς Γρηγόριος 21. Κούκας Γεώργιος 

22. Μασούρας Γεώργιος 23. Μπάτσικας Βασίλειος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Σκαρκάλης Χρήστος 

26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Σελίδα 2 από 4 

Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30. 

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

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), 

Κατσιμαντός Βάϊος (Σκλήθρου), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

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

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 7
ο
 : Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί τμήματος οδού στο Ο.Τ. 285 στον οικισμό του 

Αγιοκάμπου. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 6658/21-08-2018 αίτησή τους προς το Δήμο Αγιάς ο Καραλάζος Βασίλειος και η 

Καραλάζου Ελένη ζητούν την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης της στάθμευσης οχημάτων στο τμήμα 

της ανώνυμης οδού που βρίσκεται έναντι της εισόδου – εξόδου στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της 

κατοικίας τους, που βρίσκεται στον οικισμό του Αγιοκάμπου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 285, στην περιοχή 

«Κουνιάρικο». 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση η στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού παρεμποδίζει 

την είσοδο στον ιδιωτικό χώρο παρκινγκ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχείς διενέξεις στην 

γειτονιά.  

 

Επιπλέον, επισυνάπτεται: 

- η με αριθμό 1453/26-08-2015 Δήλωση Παραίτησης από το δικαίωμα κυριότητας τμήματος οικοπέδου 

με την οποία αφήνεται σε κοινή χρήση το ρυμοτουμούμενο τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο 

του Αγιοκάμπου,  

- η με αριθμό 2108/24-5-2017 Δήλωση Παραχώρησης δικαιώματος σταθμεύσεως αυτοκινήτου με την 

οποία θέτουν στην εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών της μέλλουσας να ανεγερθεί οικοδομής και των 

διαδοχών αυτής καθολικών ή ειδικών μία (1) θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου του ακάλυπτου χώρου,  

- η με αριθμό 2044/29-03-2017 Αγοραπωλησία αστικού ακινήτου,  

- η με 23/2017 οικοδομική άδεια της ιδιοκτησίας, καθώς και σκαρίφημα της περιοχής. 

 

Κατόπιν της ανωτέρω αίτησης πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς και συντάχθηκε η από 10-9-2018 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών 

Ρυθμίσεων. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος της ανώνυμης οδού στο 

συγκεκριμένο σημείο δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη στάθμευση και διέλευση οχημάτων προς και από τον 

υπόψη ιδιωτικό χώρο, γι’ αυτό έχει ισχύ η  παρ. 3β του αρθρ. 34 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως ισχύει με το 

Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/2.3.2007) και το Ν. 3904/10, στην οποία ορίζεται: «η στάθμευση οχήματος στo 

oδόστρωμα απαγoρεύεται μπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχημάτων παρoδίoυ ιδιoκτησίας ως και απέναντι 

από αυτήν, όταν η oδός είναι στενή και παρεμπoδίζεται η είσoδoς - έξoδoς oχημάτων εξ αυτής».  

 

Επιπλέον από το εγκεκριμένο Πολεοδομικό σχέδιο του Αγιοκάμπου (ΦΕΚ 342/1-5-2002/Τεύχος Δ) στο εν 

λόγω τμήμα της οδού ανατολικά του Ο.Τ. 285 προβλέπεται πεζόδρομος. Σύμφωνα, δε, με το με αριθμ. 

πρωτ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252/26-3-2018 και Δ.Ο.Υ.-οικ./2696/Φ.252/18-5-2018 έγγραφα της Δ/νσης Οδικών 

Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί Μέτρα Ρύθμισης της Κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ Ν.2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ορίζεται ότι: «Ο καθορισμός μιας οδού ως 

πεζόδρομου καθώς και το αντίστροφο έχει κυκλοφοριακό και πολεοδομικό χαρακτήρα. 
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Σελίδα 3 από 4 

Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30. 

Οι διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για την θεσμοθέτηση μιας πεζοδρόμησης είναι η έγκριση ως μέτρο 

ρύθμισης της κυκλοφορίας (παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και η 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ΝΟΚ  όπως ισχύει.  

Οι πεζόδρομοι μπορεί, είτε να προβλέπονται εξ΄ αρχής στα Πολεοδομικά σχέδια υπό ένταξη περιοχών, είτε να 

αποφασίζονται εκ των υστέρων από πολεοδομικούς ή/και κυκλοφοριακούς σχεδιασμούς.  

α. Πεζόδρομοι που προβλέπονται εξ΄ αρχής σε πολεοδομικά σχέδια 

Όταν τα ρυμοτομικά σχέδια ορίζουν δρόμους ως πεζόδρομους….. τότε ο χαρακτηρισμός τους είναι 

δεδομένος και λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπόνηση των κυκλοφοριακών μελέτων». 

 

Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση των σχετικών απαγορευτικών πινακίδων Ρ-55: Οδός 

υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης Της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων 

άμεσης ανάγκης και Οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδοιες ιδιοκτησίες) στην αρχή και στο τέλος 

του πεζόδρομου όπως σημειώνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη του οικισμού του Αγιοκάμπου, η 

οποία θα γίνει από το Δήμο Αγιάς, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την 

έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 52 του Ν. 2696/99: «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ….. και γενικά στον 

καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, 

λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μελέτες, που 

έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 

αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. 

3. Με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, και με την αυτή διαδικασία, μπορεί να καθορίζονται σε 

κατοικημένες περιοχές, πεζόδρομοι ή περιοχές μόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόμων με αναπηρίες ή 

περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς, 

εφαρμόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις μελέτες, 

βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, περιλαμβάνεται αναγκαίως και ο κανονισμός λειτουργίας 

του πεζόδρομου.». 

Επιπλέον, στο άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: «1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν 

θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης 

νομοθεσίας, με τις οποίες:α) Θέτουν κανόνες: ……… α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των 

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων 

στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την  τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων 

ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε  κοινόχρηστους χώρους. ....... 

Σύμφωνα δε με την παρ. 1, περιπτ. Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», το σχέδιο κανονιστικών 

αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Για το σκοπό 

αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς έλαβε την υπ’ αριθ. 16/2018 απόφαση, με την οποία 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς την έγκριση απαγορευτικών πινακίδων Ρ-

55: Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης Της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, 

οχημάτων άμεσης ανάγκης και Οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδοιες ιδιοκτησίες) στην αρχή και 

στο τέλος του πεζόδρομου στο ΟΤ 285, όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη του 

οικισμού του Αγιοκάμπου. 

Επίσης με την με αριθμό 101/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί ο κανονισμός 

λειτουργίας πεζόδρομων του Δήμου Αγιάς.   

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να αποδεχτείτε την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

εγκρίνοντας την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ-55: Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών 

(πεζόδρομος, απαγορευμένης Της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και Οχημάτων 

για την είσοδο - έξοδο σε παρόδοιες ιδιοκτησίες) στην αρχή και στο τέλος του πεζόδρομου στο ΟΤ 285, 

όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη του οικισμού του Αγιοκάμπου. 
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Σελίδα 4 από 4 

Λήξη συνεδρίασης: Τετάρτη 26/09/2018 ώρα 23:30. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Βασιλείου Λέτσιου, Αντιδημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (Α’ 57): «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας », όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 

-  τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1, περιπτ. Βν του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Α’ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- την 101/2012 (ΑΔΑ: Β49ΛΩ6Ι-ΠΕΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 16/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΩ7Ω6Ι-ΣΞΛ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, 

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, 

- την από 10-9-2018 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλε ιοψηφία του συνόλου των μελών)  

 
Α. Εγκρίνουμε την τοπική κυκλοφοριακή ρύθμιση στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Τοπικής Κοινότητας 

Σκήτης του Δήμου Αγιάς, και συγκεκριμένα την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ-55: Οδός 

υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος, απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων 

άμεσης ανάγκης και Οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδοιες ιδιοκτησίες) στην αρχή και στο τέλος 

του πεζόδρομου στο ΟΤ 285, όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη του οικισμού του 

Αγιοκάμπου. 

 

Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο δημοτικό κατάστημα του 

Δήμου, σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284. 

 

Γ. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες (ημερήσια ή  εβδομαδιαία).  

 

Δ. Ενημέρωση κοινού: 

- Η απόφαση να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο  του δημοτικού   καταστήματος, που είναι 

προσιτός στο κοινό.  

- Η απόφαση, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

- Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη 

δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2018. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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