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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τετάρτη 30.06.2021, ώρα 17:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 06.07.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 7908 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

95/2021 
από το πρακτικό της 9ης/ 06.07.2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα : Έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Εκτροπή της κυκλοφορίας (Φάση 2) του έργου: 

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ 

ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 06.07.2021, από ώρα 11:00 - 12:00 μ.μ. συνεδρίασε κατεπειγόντως και δια περιφοράς το 

Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7867/05.07.2021 (ημερομηνία 

γνωστοποίησης 05.07.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κατσιάβας Αστέριος 

10. Καφετσιούλης Απόστολος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Κορδίλας Δημήτριος 13. Μακροβασίλης Βασίλειος 

14. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 15. Μπαρμπέρης Πέτρος 

16. Μπατζιόλας Ζάχος 17. Μπελιάς Αντώνιος 

18. Ντάγκας Νικόλαος 19. Ολύμπιος Αθανάσιος 

20. Σκαρκάλης Χρήστος 21. Σμυρλής Βασίλειος 

22. Σωτηρίου Βασίλειος 23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

24. Τσιαγκάλης Νικόλαος 25. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

26. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

27. Αλεξανδρίδου Βασιλική   

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Την παρουσία του δήλωσε  ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας. 

 

Η συνεδρίαση διεξήχθη δια περιφοράς και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 5 εδάφια α’-γ’ του ν. 3852/ 2010 και την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 

του ΥΠ.ΕΣ. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν την παρουσία τους και ψήφισαν με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, τηλεφωνικά ή και μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, δηλαδή την Τρίτη 06.07.2021, από ώρα 11:00 π.μ. έως 

ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

 

 

Θέμα :  Έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Εκτροπή της κυκλοφορίας (Φάση 2) του έργου: 

«ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ 

ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ. 

 

Για το θέμα έχει αποσταλεί με email εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς που έχει 

ως εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 και ειδικότερα στην περίπτωση 13 ορίζεται ότι: «α. 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3463/2006 (Α' 114), αντικαθίσταται ως εξής:  2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται 

από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α' 57).» 

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4685/20 Άρθρο 94 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» ορίζεται ότι η περίπτωση Β) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται, ως εξής: 

«Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) τα θέματα εφαρμογής των 

σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, 

χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 

αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, 

εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii) τη 

λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα 

χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α' 124), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των 

άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., vi) τη διατύπωση γνώμης κατά το άρθρο 3, παράγραφος Α υποπεριπτώσεις 2.3 

του ν. 4258/2014 (Α' 94), vii) την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και 

Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και viii) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, 

τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλης μορφής ρύθμισης του χώρου.» 

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4735/20 Άρθρο 40 παρ. 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α' βαθμού» ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 

3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, 

είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα 

ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών 

αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: 

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 

ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, 

πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων 

περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 

πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης 

πολεοδομικών μελετών, …..» 

 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 94 του ν. 4685/20, η περίπτωση Β) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 

3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ii) τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) 

επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, 
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αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής 

πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος, iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 

2508/1997 (Α' 124), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, 

αρμοδιοτήτων του, ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., vi) τη 

διατύπωση γνώμης κατά το άρθρο 3, παράγραφος Α υποπεριπτώσεις 2.3 του ν. 4258/2014 (Α' 94), vii) την 

έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και 

viii) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλης 

μορφής ρύθμισης του χώρου.» 

 

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στο δημοτικό οδικό δίκτυο διέπονται από τις διατάξεις των 

άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ-57Α΄/23-3-1999): «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο άρθρο 52 του Ν. 2696/99, μεταξύ άλλων ορίζεται: «1. Μέτρα που 

αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή 

της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον προσδιορισμό και τη λειτουργία 

των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης 

και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του 

Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που 

έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές 

εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

 

Με βάση την με αρ. 14/2020 απόφαση της ΕΠΖ του Δ. Αγιάς εγκρίθηκε η μελέτη Διακοπής – Εκτροπής 

της κυκλοφορίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» και συγκεκριμένα εγκρίθηκε η  διακοπή κυκλοφορίας στην υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση στο 

ρέμα Πουρί στον Αγιόκαμπο καθώς υλοποιείται το έργο κατασκευής γέφυρας στην συγκεκριμένη θέση,, όπως 

αυτές προτείνονται στην Μελέτη Εξασφάλιση Κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», η οποία έχει εγκριθεί με την με αρ. πρωτ 

23652/16-09-2020 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών έργων της ΠΕ Λάρισας. 

 

Κατά την έναρξη όμως της καλοκαιρινής περιόδου διαπιστώθηκε ότι η κίνηση και η διέλευση των 

οχημάτων στην παραλιακή ζώνη Αγιοκάμπου -Σωτηρίτσας – Βελίκας μέσω μόνο του οικισμού Αγιοκάμπου 

είναι πολύ μεγάλη και αυξάνεται συνεχώς κατά την υψηλή περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου, με αποτέλεσμα 

να δημιουργείται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω δημιουργήθηκε η ανάγκη  κατασκευής μιας ιρλανδικής διάβασης δίπλα από την 

κατασκευή της νέας γέφυρας (σε απόσταση 10μ. περίπου) για την αποκατάσταση της σύνδεσης του 

οικισμού της Σωτηρίτσας με το τοπικό οδικό δίκτυο. Με την διενεργούμενη παράκαμψη θα αποκατασταθεί  

η απρόσκοπτη κυκλοφορία στον οικισμό της Σωτηρίτσας, κατά την διάρκεια των θερινών μηνών όπου 

υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος, και όσο διαρκέσει η κατασκευή της νέας γέφυρας. 

 

Ο Ανάδοχος (SOLIS A.E.) του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» υπέβαλλε την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ 

ΠΟΥΡΙ στο Δήμο Αγιάς η οποία εγκρίθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς.  

 

Κατά την Φάση 2 των εργασιών και σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, η κίνηση των οχημάτων που 

διέρχονται από τη επαρχιακή οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου με κατεύθυνση προς τον οικισμό  Σωτηρίτσας θα 

διέρχονται μέσω της νεοκατασκευασθείσας ιρλανδικής διάβασης δίπλα από την κατασκευή της νέας 

γέφυρας (σε απόσταση 10μ. περίπου) με την βοήθεια της κατακόρυφης σήμανσης που περιγράφεται στην 

μελέτη. 
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Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά την διάρκεια τυχόν έντονων βροχοπτώσεων όπου η βατότητα στην 

ιρλανδική διάβαση θα διακόπτεται και η αποκατάσταση στον οικισμό της Σωτηρίτσας θα γίνεται μέσω της 

παράκαμψης όπως αυτή περιγράφεται στην Φάση Εργασιών 1 και  σύμφωνα με την με αρ. 14/2020 

απόφαση της ΕΠΖ του Δ. Αγιάς. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς με απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προτείνονται 

στην τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι: 

Α. Να εγκρίνετε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται στην τεχνική έκθεση μελέτης 

εργοταξιακής σήμανσης του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ, σύμφωνα  με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς. 

 

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 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

 

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. 

- Να εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατόν 

ευρύτερη δημοσιοποίηση της απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

 

 

 

 

Τοποθετήσεις που απεστάλησαν με email: 

 

- Ιωάννης Αγγελάκας επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή»:  

«Ψηφίζουμε ΝΑΙ, οφείλουμε όμως να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

Ενώ γνωρίζετε ότι η αποπεράτωση της γέφυρας έχει πάρει παράταση για 6 μήνες, δηλαδή για μετά το 

πέρας του καλοκαιριού, μόλις πριν από λίγες ημέρες  μας διαβεβαιώνατε ότι η αποπεράτωσή της θα 

γίνει περίπου στις 15 Αυγούστου.  

Επίσης ενώ γνωρίζετε εδώ και καιρό για την καθυστέρηση αυτή, προχωρήσατε στην τουλάχιστον 

επιπόλαια κίνηση καταστροφής του οδοστρώματος στην ιδιοκτησία Κουτσοτάσιου, με αποτέλεσμα 

αυτήν την στιγμή να υπάρχει πρόβλημα στον παραλιακό δρόμο.  

Τέλος δεν φροντίσατε να ξεκινήσει η κατασκευή της ιρλανδικής διάβασης νωρίτερα ώστε να είναι 

έτοιμη από τις πρώτες μέρες που αυτή θα ήταν απαραίτητη». 

 

 

- Ιωάννης Κασίδας επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς»: «Υπερψηφίζουμε 

την εισήγηση εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από την τοπική κοινωνία.». 

 

 

- Γρηγόριος Καλαγιάς επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο» : «Δηλώνω “Παρών”». 

 

 

- Ηλίας Ευσταθίου δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης «Δώτιο Πεδίο» : «Δίνω θετική ψήφο». 
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- Αντώνη Γκουντάρας Δήμαρχος Αγιάς: 

«Από  ότι φαίνεται δεν μπορείτε να εκτιμήσετε τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν κατά την 

κατασκευή ενός έργου. 

Αντιλαμβανόμαστε πως τελικά σας ενοχλούν τα έργα που κατασκευάζονται στην περιοχή, γιατί 

θυμάμαι χαρακτηριστικά την καταστροφολογία και το χαμό που φέρατε για τη γέφυρα στη 

θέση «Μπάτσικα». Θεωρούσατε τότε πως αποκλείουμε τα σπίτια. 

Όσο για το τμήμα Κουτσοτάσιου να σας θυμίσω πως την προηγούμενη χρονιά μας κατηγορούσατε για 

την άσχημη κατάσταση του οδοστρώματος της παραλιακής (Από τα βραχάκια της Βελίκας μέχρι το 

λιμάνι Αγιοκάμπου). 

Τώρα τι λέτε δηλαδή, πως στο επίδικο τμήμα (περιμένουμε απόφαση του Αρείου Πάγου) το οδόστρωμα 

δεν χρειάζονταν επισκευή. 

Σταματήστε επιτέλους να υπερασπίζεστε ατομικά και παραταξιακά συμφέροντα σε βάρος μάλιστα του 

τόπου και των πολιτών». 

 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 52 και 109 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»,  

- του άρθρου 5 περ. 13 του Ν. 4623/19 (Α΄ 134): «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.», 

- το άρθρο 94 του ν. 4685/20 (Α΄ 92): «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4735/20 (Α΄ 197): «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 

Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 

λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.», 

- την υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Εκτροπή της κυκλοφορίας (Φάση 2) του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ»,  

- την με αρ. 14/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς, με θέμα: 

«Διακοπή – Εκτροπή της κυκλοφορίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», 

- τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ που θεωρήθηκε από 

το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγιάς 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, με χρήση email και κινητής τηλεφωνίας, στην οποία ο Γρηγόριος 

Καλαγιάς επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Δώτιο Πεδίο» δήλωσε «Παρών» 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προτείνονται στην τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής 

σήμανσης του έργου: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΥΡΙ, σύμφωνα  με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αγιάς. 

 

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 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 
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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. 

- Εξουσιοδοτείτε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το 

δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της απόφασης, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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