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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 25-2-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 22
ο
 :  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί τμήματος οδού στο Ο.Τ. 287 

στον οικισμό του Αγιοκάμπου.  

 

 

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: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 6 

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 22
ο
 :  Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί τμήματος οδού στο Ο.Τ. 287 

στον οικισμό του Αγιοκάμπου. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την 

υποχρέωση ως προς την πρόσκληση της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Με την με αριθμό 6307/16-05-2013 αίτησή της προς το Δήμο Αγιάς η Μαρία Νιφόρου 

ζητά την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης της στάθμευσης οχημάτων στο τμήμα της 

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

στάθμευσης της κατοικίας της, που βρίσκεται στον οικισμό του Αγιοκάμπου και 

συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 287, στην περιοχή «ΠΑΣΑ ΕΛΙΕΣ». Σύμφωνα με την ανωτέρω 

αίτηση η στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού παρεμποδίζει την 

είσοδο στον ιδιωτικό χώρο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνεχείς 

διενέξεις στην γειτονιά. Επιπλέον, επισυνάπτεται η με αριθμό 86/2002 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 20-6-2013 

Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, 

διαπιστώθηκε ότι το πλάτος των ανώνυμων οδών στο Ο.Τ.287 του σχεδίου οικισμού 

Αγιοκάμπου, δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη στάθμευση και διέλευση οχημάτων προς 

και από τους ιδιωτικούς χώρους της περιοχής. Κατά συνέπεια 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».  

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 6 

Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση των σχετικών απαγορευτικών 

πινακίδων στάθμευσης και στάσης (Ρ-39 και Ρ-40) στις θέσεις που 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 

του άρθρου 52 του Ν. 2696/99: «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 Αυτοδιοί-

κησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας». 

 

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. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δ. Αγιάς με την με αριθμό 

22/2013 απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς να 

εγκρίνει την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων επί τμήματος της ανώνυμης οδού στο 

Ο.Τ.287 του σχεδίου οικισμού Αγιοκάμπου». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- το εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κ. Λέτσιου Βασίλειου, 

- τη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Σκήτης, 

- την υπ’ αριθμ. 22/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

- την απουσία του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06,  

- την από 20-6-2013 Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που συντάχθηκε 

από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό του Αγιοκάμπου της Τοπικής 

Κοινότητας Σκήτης του Δήμου Αγιάς, όπως αυτές προτείνονται με την από 20-6-2013 

Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων που συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, η οποία αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο της 

παρούσας, και προβλέπουν την απαγόρευση στάθμευσης και στάσης οχημάτων επί 

τμήματος των ανώνυμων οδών στο Ο.Τ.287 του σχεδίου οικισμού Αγιοκάμπου, 

σύμφωνα με τα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 4 από 6 

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 μία τοπική εφημερίδα (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 59/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 5 από 6 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε



              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 6 από 6 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΩ6Ι-Ο6Ε


