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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 23/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

 

Σήμερα την 6/6/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  
Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Διονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος αρ.29 και Αθ. Διάκου 01, ύστερα από την υπ’αρ. 
πρωτ.17422/31-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Αντιδημάρχου 
Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με  αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 
το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα  παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (8) μέλη: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Παπαβασιλείου Χρήστος 
2 Παππάς Νικόλαος                                                 2 Λίτσας Αθανάσιος 
3 Σακελλαρίου Διονύσιος 3 Σωτηρίου Σακελλάριος 
4 Σαραντάκη 

Θεοδώρα(αναπλ.κ.Λίτσα) 
  

5 Παλλιγγίνης Κωνσταντίνος   
6 Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη   
7 ΠέππαΑγγελική (αναπλ.κΣωτηρίου)   
8 Παπαναγιώτου Ελένη   
    
 

 

   

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα  Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   
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Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης αν και νομίμως κληθείς δεν 
παρέστη. 

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ.Σαραντάκη Θεοδώρα-Αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ, 
που αναπλήρωσε τον απόντα κ.Λίτσα  Αθανάσιο καθώς και η κ.Πέππα Αγγελική που 
αναπλήρωσε τον απόντα κ.Σωτηρίου Σακελλάριο. 

Απόντες ήταν τα μέλη της ΕΠΖ οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι,Παπαβασιλείου,Λίτσας Αθανάσιος 
Χρήστος,Σωτηρίου Σακελλάριος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) 
επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και 
Διονύσου. 

     Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

4-Το υπ’ αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Διονύσου με τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,   β/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ 
Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου),         

5.Την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου όπου σε  μήκος 2 km περίπου έχουν 
τοποθετηθεί 6 εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος (σαμάρια).  

   “Μετά από λεπτομερή καταγραφή τoυς και με κατεύθυνση από Λ. Καϊρη προς Λ. 
Ροδοπόλεως προέκυψαν τα εξής στοιχεία:  

Στο ύψος του αρ. 10 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,12μ 

Στο ύψος του αρ. 30 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,13μ 

Στο ύψος του αρ. 44 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ 

Στο ύψος του «κόκκινου χωραφιού» επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 
6,00x3,40x0,07μ 

Στο ύψος του αρ. 74 επί της οδού Μουσών και μετά από διασταύρωση με την οδό Ερατούς     
σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,30x0,06μ 
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Στο ύψος του αρ. 78 επί της οδού Μουσών και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως 
σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,60x0,07μ 

Σε όλα υπάρχει κίτρινη διαγράμμιση και προειδοποιητική σήμανση για την ημέρα. 

   Σύμφωνα όμως με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 απόφαση, η οποία ορίζει 
τις προδιαγραφές και την σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών, για τον κυκλικό τύπο 
εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας οδοστρώματος το  απαιτούμενο πλάτος κυμαίνεται από 
3,70-4,00μ και ύψος από 5-10 εκ. κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα.  Επίσης τα 
«σαμάρια» πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20μ από τις διασταυρώσεις με 
δρόμο ίδιας κατηγορίας κάτι που δεν εφαρμόζεται στα σαμαράκια πριν από τις διασταυρώσεις 
με την οδό Ερατούς και Λ. Ροδοπόλεως. Ακόμα δεν υπάρχει επαρκή σήμανση για την νύκτα 
(π.χ. με ηλεκτροφωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ).” 

        

Προτείνεται:ΗΑπομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος 
(σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Ροδόπολης και Διονύσου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

1 -την εισήγηση του Προέδρου 

 2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

3-Το υπ’ αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Διονύσου με τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,   β/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ 
Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου) 

6.Την αυτοψία που διενέργησε η Τεχνική Υπηρεσία επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια 
των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου όπου σε  μήκος 2 km περίπου έχουν 
τοποθετηθεί 6 εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος (σαμάρια).  

   Μετά από λεπτομερή καταγραφή τoυς και με κατεύθυνση από Λ. Καϊρη προς Λ. Ροδοπόλεως 
προέκυψαν τα εξής στοιχεία:  

Στο ύψος του αρ. 10 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,12μ 

Στο ύψος του αρ. 30 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,13μ 

Στο ύψος του αρ. 44 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ 

Στο ύψος του «κόκκινου χωραφιού» επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 
6,00x3,40x0,07μ 

Στο ύψος του αρ. 74 επί της οδού Μουσών και μετά από διασταύρωση με την οδό Ερατούς     
σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,30x0,06μ 



4 

 

Στο ύψος του αρ. 78 επί της οδού Μουσών και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως 
σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,60x0,07μ 

Σε όλα υπάρχει κίτρινη διαγράμμιση και προειδοποιητική σήμανση για την ημέρα. 

   Σύμφωνα όμως με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 απόφαση, η οποία ορίζει 
τις προδιαγραφές και την σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών, για τον κυκλικό τύπο 
εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας οδοστρώματος το  απαιτούμενο πλάτος κυμαίνεται από 
3,70-4,00μ και ύψος από 5-10 εκ. κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα.  Επίσης τα 
«σαμάρια» πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 20μ από τις διασταυρώσεις με 
δρόμο ίδιας κατηγορίας κάτι που δεν εφαρμόζεται στα σαμαράκια πριν από τις διασταυρώσεις 
με την οδό Ερατούς και Λ. Ροδοπόλεως. Ακόμα δεν υπάρχει επαρκή σήμανση για την νύκτα 
(π.χ. με ηλεκτροφωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ). 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

1 -την εισήγηση του Προέδρου 

 2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

3-Το υπ’ αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Διονύσου με τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος,   β/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ 
Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου) 

4-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα    
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή  συζήτησης του θέματος λόγω μη ύπαρξης της απόφασης του Τοπικού 
Συμβουλίου της  ΔΚ Ροδόπολης. 

 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..23/2013... 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          Παππάς Νικόλαος                                                                                 

                                                                          Σαραντάκη Θεοδώρα 

                                                                          Σακελλαρίου Διονύσιος 

  Κανατσούλης Ιωάννης                                   Παλιγγίνης Νικόλαος 

                                                                          Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                          Πέππα Αγγελική 

                                                                          Παπαναγιώτου Ελένη(Λένα) 
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