
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 18/2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 198/2019 
 

ΘΕΜΑ: Θέση στάθμευσης για την τροφοδοσία του Σούπερ Μάρκετ "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"  

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019  και 

ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 11855 

– 06/12/2019 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 24 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

   1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               2) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             3) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

   4) ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

   5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

   6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   7) ΖΑΧΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

   8) ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  

   9) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      10) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  

      11) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

      12) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

      13) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

      14) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

      15) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

      16) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      17) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

      18) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

      19) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      20) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

      21) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

ΑΔΑ: 6Τ3ΝΩ1Ζ-5ΟΕ



      22) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

      23) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  

      24) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το 10ο τακτικό θέμα συζητήθηκε πριν το 1ο τακτικό θέμα. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έδωσε το λόγο στoν Αντιδήμαρχο, κ. 

Χριστοδούλου Κωνσταντίνο, ο οποίος ανακοίνωσε στο σώμα γραπτή εισήγηση και είπε τα εξής : 

 

Με την υπ’ αριθ.: 9016/24-04-2019 αίτησή του το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας αιτείται όπως εγκριθεί 

κανονιστική απόφαση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για θέματα που αφορούν την απαγόρευση στάσης και 

στάθμευσης οχημάτων πλην των οχημάτων τροφοδοσίας του καταστήματος επί της οδού Παριανού μεταξύ 

των Ο.Τ. 248-249, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Στυλίδας, κατά τις ώρες από 07:00 έως 14:00 

από Δευτέρα έως Σάββατο. Η απαγόρευση αυτή είναι επιτακτική για να διευκολύνεται η παραλαβή και 

αποστολή προϊόντων στο σούπερ μάρκετ. Η προαναφερόμενη απαγόρευση στάσης - στάθμευσης αφορά σε 

κλάδο της οδού Παριανού μήκους 12,00 μέτρων, σε επαφή με το Ο.Τ. 248. 

 

Για την εν λόγω απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης πρέπει να μπουν 2 ρυθμιστικές πινακίδες 

Κ.Ο.Κ. τύπου Ρ-40, μία στην αρχή και μία στο τέλος του κλάδου των 12,00 μέτρων επί της οδού Παριανού και 

σε επαφή με το Ο.Τ. 248. Πάνω στις πινακίδες θα πρέπει να αναγράφεται «πλην των οχημάτων τροφοδοσίας, 

07:00 – 14:00». 

Το τοπικό συμβούλιο της Κ. Στυλίδας με την αριθμ.: 24/2019 απόφασή του γνωμοδοτεί θετικά επί του 

θέματος της παρούσας εισήγησης. 

Η επιτροπή κυκλοφοριακού γνωμοδοτεί επίσης θετικά για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθμ.: 

1/2019 απόφασή της. 

Τέλος, η επιτροπή ποιότητας ζωής συνηγορεί και αυτή θετικά με την αριθμ.: 11/2019 απόφασή της. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει θετικά 

επί της αιτήσεως του σουπερ μάρκετ ΓΑΛΑΞΙΑΣ και να συμφωνήσει στην απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων 

πλην των οχημάτων τροφοδοσίας του καταστήματος επί της οδού Παριανού και σε επαφή με το Ο.Τ. 248 

κατά τις ώρες από 7:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Σάββατο. Στα οχήματα τροφοδοσίας θα επιτρέπεται μόνο 

η στάση για την εξυπηρέτηση των αναγκών του καταστήματος, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

τήρηση του Κ.Ο.Κ. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Τ3ΝΩ1Ζ-5ΟΕ



Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με δεκαέξι (16) ψήφους «υπέρ»,  μία (1) ψήφο «λευκό» της κας Καρκάνη Ευαγγελίας και επτά (7) 

ψήφους «κατά» των δημοτικών συμβούλων Αποστόλου Ιωάννη, Φούντα Κωνσταντίνου, Καλώτα 

Βασιλείου, Δρόσου Δημητρίου, Τρίγκα Κωνσταντίνου, Καρανάσιου Αποστόλου,  Καραγκούνη Δημητρίου,   

την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων πλην των οχημάτων τροφοδοσίας του καταστήματος ΓΑΛΑΞΙΑΣ,  

επί της οδού Παριανού και σε επαφή με το Ο.Τ. 248,  κατά τις ώρες από 7:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως 

Σάββατο. Στα οχήματα τροφοδοσίας θα επιτρέπεται μόνο η στάση για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

καταστήματος, το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 11 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: 6Τ3ΝΩ1Ζ-5ΟΕ
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