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Προς  

Τα   Μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου  Στεφάνου 

 

ΘΕΜΑ: « Eνημέρωση δημοτών για  ενδεχόμενη  εγκατάσταση σταθμών πλευρικών 

διοδίων στους  κόμβους  Αγίου  Στεφάνου  και  Βαρυμπόμπης ,οι  επιπτώσεις  

από αυτή και οργάνωση ενεργειών  για  την  αποτροπή  της  εγκατάστασης  » 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Πριν την συζήτηση της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον κατεπείγοντα 

χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7 του Ν.3852/2010 (Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης –ψηφίσματος λόγω της  

σοβαρότητας  του θέματος   για  την Eνημέρωση των δημοτών μας  στην ενδεχόμενη  

εγκατάσταση σταθμών πλευρικών διοδίων στους  κόμβους  Αγίου  Στεφάνου  και  

Βαρυμπόμπης ,τις  επιπτώσεις που θα επιφέρει αυτή  και την οργάνωση των συντονισμένων 

ενεργειών  από μέρους του Δήμου και των φορέων του για  την  αποτροπή  αυτής της  

εγκατάστασης. 

Σας γνωρίζουμε ότι : 

 

Στη  Διαπαραταξιακή  Σύσκεψη που  πραγματοποιήθηκε  έπειτα από  πρόσκληση  του  Δημάρχου  κ. 

Δ. Ζαμάνη  ,την  Τρίτη  28  Ιουνίου  2016  αποφασίστηκε οι Δημοτικές  Κοινότητες του Δήμου μας 

να συγκαλέσουν   ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  των Τοπικών  Συμβουλίων τους αντίστοιχα ,με  

μόνο κύριο θέμα  το παραπάνω  , με την προοπτική ο  Δήμος  να οργανώσει τις  συντονισμένες  

ενέργειες του ώστε  να αποτρέψει  την  εγκατάσταση  των σταθμών πλευρικών διοδίων 

στους  κόμβους  του Αγίου  Στεφάνου και της Βαρυμπόμπης 

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό της  ενδεχόμενης  εγκατάστασης των 

σταθμών πλευρικών διοδίων στους  κόμβους  Αγίου  Στεφάνου  και  Βαρυμπόμπης 

μετά από τις νεότερες εξελίξεις που προέκυψαν  καθώς και τις  επιπτώσεις και τις 

δυσκολίες που θα επιφέρει αυτή και θα σας αναφέρω ,σας καλώ σε ΄Εκτακτη  

Συνεδρίαση  να συζητήσουμε το θέμα πριν την συζήτηση του στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου την Δευτέρα   στις  4/07/2016. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί  απόφαση – ψήφισμα  για το παραπάνω 

θέμα.  

 

             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ   ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 



 

 

 

 

Τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν όπως : 

Α) 117 πάγκοι Λαϊκών (117 φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία θα τοποθετηθούν στη 

γύρω περιοχή) , 

Β)μετακίνηση αυτοκινήτων των κατοίκων στην συγκεκριμένη οδό που προτείνουμε 

Γ) τα πεζοδρόμια για τους διερχόμενους είναι μικρού φάρδους και δενδροφυτευμένα  

διαστάσκρίνω ττη πραγματική δυσκολία λειτουργίας στην νέα προτεινόμενη οδό  

 

          


