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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την τοποθέτηση  ελαστικών  οριοδεικτών για 

την αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στις  επικίνδυνες συμβολές των οδών   της   

Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου .  

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα: 

 Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

προβλέπεται  ότι :  

Παρ 2. «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:(….) 



Β) Με το υπ΄αρ. 5528/28-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   που 

αφορά την τοποθέτηση  ελαστικών  οριοδεικτών για την αποτροπή στάθμευσης 

οχημάτων στη  συμβολή των οδών  Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως  Θεοτόκου 

και στις  δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας , της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου .  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους  πάντα με 

σκοπό την καλύτερη  οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου ,την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις των πεζών  να γίνονται 

με  ασφάλεια . 

Δεδομένου  ότι στη  συμβολή των συγκεκριμένων οδών ,σύμφωνα και με το αίτημα 

της Δημοτικής Αστυνομίας ,η άναρχη στάθμευση εμποδίζει και βάζει σε κίνδυνο 

τόσο  την διέλευση των πεζών  όσο  και των μέσων μαζικής μεταφοράς και των 

αυτοκινήτων Ι.Χ. με  αποτέλεσμα την πιθανότητα να δημιουργηθούν  ατυχήματα 

λόγω μη επαρκούς χωρητικότητας  του  οδοστρώματος και των πεζοδρομίων 

αντίστοιχα . 

Παρακαλούμε να εκφράσετε την γνώμη σας  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Η οποία εν συνεχεία θα διαβιβαστεί  προς την Ε.Π.Ζ.  για να διαμορφώσει  την 

εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης. 

 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  Δ. Κ.  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
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