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ΘΕΜΑ: « Συζήτηση για την Λήψη  απόφασης της  διάνοιξης  οδού  στο τέρμα  της 

οδού  Αθ.  Διάκου  στη  Δ.Ε.  Αγ. Στεφάνου  του  Δήμου  Διονύσου » 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

Παρ 2. γ:   «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και 

διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από 

τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη  και  ανάπλαση της  περιοχής, 

 

Παρ 4. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

Με την υπ αρ. 16757/16/06/2016 επιστολή τους, οι κάτοικοι της αδιεξόδου της οδού 

Αθ. Διάκου  και των παρόδων  αυτής ( Αλαμάνας και Αλ. Υψηλάντου) μας 

ενημερώνουν  να την αναγκαιότητα της  διάνοιξης της παραπάνω οδού προς  την Λ. 

Μαραθώνος μέσω της  εισόδου  του ΤΥΠΕΤ επειδή αντιμετωπίζουν σοβαρό 

πρόβλημα στις ιδιοκτησίες τους και ζητούν  επειγόντως να βρεθεί  λύση  με την 

δημιουργία  διεξόδου. 

 

Με την υπ αρ. 17589/23-06-2016 επιστολή τους, οι κάτοικοι της οδού   Υψηλάντου  

μας ενημερώνουν για την αντίθεσή τους  να γίνει  διάνοιξη της οδού Αθ. Διάκου προς  

την Λ. Μαραθώνος μέσω της  εισόδου  του ΤΥΠΕΤ γιατί θεωρούν ότι δεν λύνεται το 

πρόβλημα  της οδού Υψηλάντου  προτείνοντας δυο  εναλλακτικές λύσεις  α)με 

διέξοδο προς την οδό Ζιμπίλογλου ή β)σε  συνέχεια του κάθετου δρόμου της οδού 

Υψηλάντου προς τον πευκώνα του ΤΥΠΕΤ ,πιστεύοντας  ότι θα έδινανλύση στο 

πρόβλημα τους . 



 

 

Με το υπ αρ. 18729/04-07-2016 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ Δήμου Διονύσου, 

μας ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη οδός (αδιέξοδος) : 1) είτε θα πρέπει να 

αναζητηθεί λύση με συμβολαιογραφική  πράξη σύστασης δουλείας για το 

απαιτούμενο τμήμα της με ΚΑ 151039 ιδιοκτησίας έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος 

προς την οδό  Ζιμπίλογλου  και 

2 ) είτε να μειωθεί το  εμβαδόν  της ιδιοκτησίας του Δήμου με την κατάργηση του 

υφισταμένου γηπέδου μπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το 

ρυμοτομούμενο τμήμα σύμφωνα με την πρόταση της πολεοδομικής μελέτης . 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2ιδ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και  του 

άρθρου 8 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη διατύπωση 

πρότασης στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Επιτροπή ποιότητας Ζωής για 

 της  διάνοιξης  οδού ,στο τέρμα  της οδού  Αθ.  Διάκου  στη  Δ.Ε.  Αγ. Στεφάνου  του  

Δήμου  Διονύσου . 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, σας ενημερώνουμε ότι ο πλήρης φάκελος 

του θέματος βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της ΔΚ 

Αγίου Στεφάνου, οδός Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο. 
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