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ΘΕΜΑ:  
«Συζήτηση  για την αναγκαιότητα της  επικαιροποίησης  της  Κυκλοφοριακής  

Μελέτης  και  της σηματοδότησης   στην  Δημ. Κοιν. 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»  

 

Μετά από σχετική έρευνα του Προέδρου  και την προφορική ενημέρωση των 

κατοίκων  για την πιο λειτουργική κυκλοφορία των οχημάτων από την ορθή και 

εκσυγχρονισμένη  σηματοδότηση στους οδούς στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου λόγω 

της αύξησης του πληθυσμού και της μεγαλύτερης κυκλοφορίας οχημάτων στους 

δρόμους , θεωρούμε  σωστό να λάβετε υπόψη σας την αναγκαιότητα της  

επικαιροποίησης  της  Κυκλοφοριακής  Μελέτης  και  της σηματοδότησης ώστε  οι 

οδηγοί -κάτοικοι να διευκολυνθούν και να δημιουργούν προβλήματα στους 

συνανθρώπους τους, γενικά . 

 

 

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 συζητηθεί και να ληφθεί σχετική απόφαση 

για τη διατύπωση πρότασης  για την αναγκαιότητα της  επικαιροποίησης  της  

Κυκλοφοριακής  Μελέτης  και  της σηματοδότησης   στην  Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  του 

Δήμου Διονύσου. 

Παρακαλούμε  να συζητηθεί και 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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