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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29/20.12.2022 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 214/2022

Θέμα: Απαγόρευση στάσης και  στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θωμά Λαδά,  όπως
προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (αριθμ. 16/2022 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Στα Γρεβενά και  στο Δημοτικό Κατάστημα,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου,  ημέρα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Γρεβενών,  ύστερα  από  την  αριθμ.  πρωτ.
16.912/16-12-2022  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  που
επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010  όπως  ισχύει  και  την  ισχύουσα  Κ.Υ.Α.  για  τα  έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της
δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο
σύνολο της Επικράτειας.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 3)Δάσκαλος Νικόλαος,
4)Δόλγηρας  Ιωσήφ,  5)Ισαακίδης  Ισαάκ,  6)Καλόγηρος  Στέργιος,  7)Κατσάλης  Αλέξανδρος,
8)Κιάκας  Ζήσης,  9)Κλεισιάρης  Ιωάννης,  10)Μπουρέλλας  Κωνσταντίνος,  11)Ντάγκα
Παναγιώτα,  12)Παλάσκας  Κωνσταντίνος,  13)Πέτρου  Χρήστος,  14)Πούλιος  Νικόλαος,
15)Σιούλας  Κωνσταντίνος,  16)Στεργιούλα  Ιφιγένεια,  17)Τζουβάρα  Φωτεινή,  18)Τριγώνης
Χρήστος, 19)Τσικούρας Νικόλαος, 20)Τσιρίκας Αναστάσιος και 21)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος.

Απόντες: 1)Ανθιμίδης  Παρασκευάς,  2)Βάιος  Χρήστος,  3)Βασιλόπουλος  Παναγιώτης,
4)Δοκοπούλου Βασιλική,  5)Λέτσιος  Ιωάννης,  6)Λύτρα  Βασιλική,  7)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα,
8)Μπόλης  Δημήτριος,  9)Ουζουνίδης  Νικόλαος,  10)Παπαδόπουλος  Ιωάννης,
11)Πασχαγιαννίδης  Αχιλλέας,  οι  οποίοι  δεν  προσήλθαν,  αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  και
12)Κουπτσίδης Δημοσθένης, ο οποίος δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω θέσης σε αργία.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος
κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  παραβρέθηκε  η  Σιέλλυ  Μπουμπούκα,  υπάλληλος  του
Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας,  καθ'  ότι  σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21,  η
Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του  1ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  προσήλθε  ο
Δημοτικός Σύμβουλος Βασιλόπουλος Παναγιώτης. 

Η Πρόεδρος για το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Πέτρου Χρήστο
Αντιδήμαρχο  Εμπορίου  και  Πρόεδρο  της  Ε.Π.Ζ.,  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του
συμβουλίου την αριθμ.  16/2022  απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η
οποία έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Το  Τμήμα  Τροχαίας  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Γρεβενών,  με  το  αρ.  πρωτ.

5853/22/1951780/22.09.2022  (αρ.  πρωτ.  12121/22.09.2022  ΔΤΥ)  έγγραφό  του  και  σε
συνέχεια  του  με  αρ.  πρωτ.  5853/22/336960/16.02.2022 (αρ.  πρωτ.  1877/16.02.2022 ΔΤΥ)
έγγραφό  του,  επανήλθε  και  ενημέρωσε  για  ακόμη  μια  φορά  τον  Δήμο  Γρεβενών  ότι
εξακολουθεί να γίνεται δέκτης έντονων παραπόνων και οχλήσεων πολιτών για την στάθμευση
οχημάτων επί της οδού Θ. Λαδά, από την συμβολή της με την 13ης Οκτωβρίου έως και την
συμβολή  της  με  την  Μητροπόλεως,  στο  ρεύμα  κυκλοφορίας  της  προς  την  δεύτερη  οδό.
Συνέπεια  της  ανωτέρω στάθμευσης  οχημάτων  είναι  να  προκαλείται  έντονη  κυκλοφοριακή
συμφόρηση ιδιαίτερα κατά τις ημέρες αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, όπως είναι η ημέρα
διεξαγωγής της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς. Το ανωτέρω γεγονός έχει διαπιστωθεί πολλάκις
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και  από  τους  σταθμούς  της  Τροχαίας,  οι  οποίοι  προκειμένου  να  αποτραπεί  ο  κίνδυνος
πρόκλησης  τροχαίου  ατυχήματος,  προβαίνουν  στην  βεβαίωση  παραβάσεων  παράνομων
σταθμεύσεων και στην ρύθμιση κυκλοφορίας.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Γρεβενών  με  την  αρ.  03/2022  (05.04.2022)
Απόφασή της, είχε αποφασίσει την αναβολή του θέματος σε απάντηση του από 16.02.2022
παρόμοιου  εγγράφου  του  Τμήματος  Τροχαίας  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Γρεβενών,
προκειμένου να εξεταστούν συνολικά  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το μήκος της οδού
Θ. Λαδά. 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Το γεγονός ότι το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών προτείνει την

απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων, στο παραπάνω τμήμα της οδού Θωμά
Λαδά, με την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40) «Απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης».

2.  Με το με αριθμ.  πρωτ.  2216/25.02.2022 έγγραφό μας,  ζητήσαμε από την Κοινότητα
Γρεβενών να εκφράσουν την γνώμη τους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στο
παραπάνω τμήμα της  οδού Θωμά Λαδά. Με το αριθμ.  πρωτ.  11/23.03.2022 έγγραφο,  το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών μας διαβίβασε την αριθμ. 03/2022 (πρακτικό
02/22.03.2022)  Απόφαση,  σύμφωνα  με  την  οποία  γνωμοδοτεί  θετικά  για  τοποθέτηση
πινακίδων (Ρ-40) «Απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης» επί της οδού Θ. Λαδά, από την
συμβολή της με την 13ης Οκτωβρίου έως και την συμβολή της με την Μητροπόλεως, στο ρεύμα
κυκλοφορίας της προς την δεύτερη οδό. 

3. Η Υπηρεσία μας σας γνωρίζει ότι ο συνολικός επαναπροσδιορισμός των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων  στην  οδό  Θ.  Λαδά  θα  συμπεριληφθεί  στην  κυκλοφοριακή  μελέτη  που  θα
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού
Θ.  Λαδά  δημιουργείται  έντονο  κυκλοφοριακό  πρόβλημα  λόγω  κυκλοφοριακού  φόρτου,
απαιτείται άμεσα τοποθέτηση πινακίδας (Ρ-40).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και:
 Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 Τα άρθρα 79 & 82 του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Α. Ως την πιο ενδεδειγμένη λύση, για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου στο
συγκεκριμένο προαναφερθέν σημείο, την τοποθέτηση πινακίδων P-40 (Απαγόρευση Στάσης -
Στάθμευσης) στο τμήμα της οδού Θωμά Λαδά από την συμβολή της με την 13 ης Οκτωβρίου
έως και την συμβολή της με την Μητροπόλεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας της προς την δεύτερη
οδό. 
Β. Την παραπομπή της αίτησης και της απόφασή σας - εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την λήψη της κανονιστικής απόφασης.

Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος της Επιτροπή πρότεινε να προβλεφθούν στην κυκλοφοριακή
μελέτη που είναι σε εξέλιξη οι διαβάσεις των πεζών να μεταφερθούν στην κατάλληλη θέση ,
έτσι  ώστε να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα κατά την έξοδο των πεζοδρομίων της  γέφυρας.
Ακόμη να γίνει  στο παρακείμενο πάρκινγκ η σημερινή είσοδος και έξοδος μόνο είσοδος και η
έξοδος να γίνει από την οδό Μακεδονομάχων.

Έπειτα  από  τα  ανωτέρω ο  κ.  πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Ε.Π.Ζ.  να  αποφασίσουν
σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω, την εισήγηση, το άρθρο 74
του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4555/18 και αντικαταστάθηκε με
το  άρθρο  2  του  Ν.  4623/2019,τα  άρθρα  79  &  82  του  Ν.  3463/2006  του  Δημοτικού  και
Κοινοτικού Κώδικα, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει σήμερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων
P-40 (Απαγόρευση Στάσης – Στάθμευσης) στο τμήμα της οδού Θωμά Λαδά από την συμβολή
της  με  την  13ης  Οκτωβρίου  έως  και  την  συμβολή  της  με  την  Μητροπόλεως,  στο  ρεύμα
κυκλοφορίας της προς την δεύτερη οδό.

Παραπέμπει  τα σχετικά δικαιολογητικά και την απόφασή  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
λήψη της κανονιστικής  απόφασης.

2

ΑΔΑ: Ψ8ΕΖΩ9Γ-ΡΛΚ



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής συμπλήρωσε λέγοντας τα εξής:
Και  εδώ  ομόφωνα  ψηφίσθηκε  από  την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  να  απαγορευθεί   η
στάθμευση  στο  τμήμα  την  Θωμά  Λαδά  από  την  γωνία  τα  κοτόπουλα  μέχρι  την
Μακεδονομάχων μέχρι το προποτζίδικό, το άλλο το πάνω εννοώ, ναι Μητροπόλεως, ναι είναι
η Μητρόπολη εκεί ναι Παναγιώτα μου. Αυτό το κομμάτι είναι ένα μέρος του όλου προβλήματος
σε αυτό το τμήμα. Εκεί πρέπει να γίνει το έχω πει και στον κύριο Τριγώνη πρέπει η τεχνική
υπηρεσία να το δει το θέμα συνολικά και όχι αποσπασματικά το κομμάτι αυτό. Εκεί πρέπει να
γίνει η είσοδος και η έξοδος του παρκινγκ να γίνει η είσοδος από την κάτω πλευρά όπως είναι
τώρα και η έξοδος από την πάνω πλευρά, από το σούπερ μάρκετ. Και να τοποθετηθούν τα
κάγκελα στις εξόδους της γέφυρας και να μετακινηθούν οι διαβάσεις όσο απαιτείται και τι θα
προκύψει  από  την  κυκλοφοριακή  μελέτη  την  οποία  έχει  ο  Δήμος  σε  διαβούλευση  και  σε
εκτέλεση.  Γιατί  τώρα  όπως  κατεβαίνεις  από  την  γέφυρα  είτε  δεξιά  είτε  αριστερά,  πέφτεις
κατευθείαν και είναι ανώμαλη η διάβαση εκεί πέρα και γίνεται ένας συνωστισμός αυτοκινήτων
και ανθρώπων. Γιατί το ζούμε κάθε μέρα, γιατί περνάμε από εκεί και πρέπει αυτό να δοθεί μια
λύση  συνολική.  Δηλαδή  να  γίνουν  και  αυτές  οι  ρυθμίσεις,  για  να  μπορεί  ο  κόσμος  να
κυκλοφορεί πολύ πιο εύκολα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το λέω έτσι ως  γενικότερη
επισήμανση να μην το δούμε μόνο ως προς αυτό το κομμάτι.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής
απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά
από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα

Εγκρίνει  την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θωμά Λαδά στην
πόλη των Γρεβενών, και συγκεκριμένα: 

 Την τοποθέτηση πινακίδων P-40 (Απαγόρευση Στάσης - Στάθμευσης) στο τμήμα
της οδού Θωμά Λαδά από την συμβολή της με την 13ης Οκτωβρίου έως και την
συμβολή  της  με  την  Μητροπόλεως,  στο  ρεύμα  κυκλοφορίας  της  προς  την
δεύτερη οδό 

όπως προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθμ.  16/2022 απόφαση -
εισήγησή της. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 4 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.& Κ.) δια της αρμόδιας υπηρεσίας

 κατά το πλήρες κείμενό της στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Κ.Δ.& Κ.

 περίληψη αυτής σε μία τοπική εφημερίδα. 
 να  παραμείνει  συνεχώς  εκτεθειμένη  στο  πίνακα  ανακοινώσεων  του  δημοτικού

καταστήματος του Δήμου Γρεβενών, που είναι χώρος προσιτός στο κοινό.
Με φροντίδα της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η απόφαση να καταχωρηθεί στην

ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 214/2022.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 23-12-2022
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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