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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης για την τοποθέτηση  

ελαστικών κυλίνδρων για  την παρεμπόδιση στάθμευσης στη συμβολή των οδών  

Ιθάκης  και Οδυσσέως   στη  Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου » 

 

 

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)Σύμφωνα με το άρθρο 48 του  Ν.2696/89 περ. 2 «Κατάληψη τμήματος οδού και 

πεζόδρομου » : Κατ΄ εξαίρεση  της διάταξης  της προηγούμενης  παραγράφου ,μπορεί 

να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων  

περιοχών ,αν υπάρχει χώρος γι΄αυτό η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές 

εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά 

την γνώμη των Αστυνομικών Αρχών. 

 



 

Γ) Με  αφορμή την υπ΄αρ. Πρωτ. 30882/5-07-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  προς την Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

  

 

Δ) Με αφορμή την υπ΄αρ. Πρωτ.  20275/06-07-2017 αίτηση  του Θεόδωρου  

Αναγνωστόπουλου που αφορά την τοποθέτηση δύο πλαστικών εύκαμπτων ελαστικών 

κυλίνδρων απέναντι από την είσοδο-έξοδο του χώρου στάθμευσης της οικίας  τους 

,καθώς και σχετική σήμανση ώστε να αποτρέπει την παράνομη στάθμευση  στο 

συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου . 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

λαμβάνοντας υπόψη  και την διενεργηθείσα  αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ζητάει από τα Μέλη του  Συμβουλίου  να 

διατυπώσουν τις προτάσεις τους σχετικά για την  τοποθέτηση  δύο πλαστικών 

εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων απέναντι από την είσοδο-έξοδο του χώρου 

στάθμευσης της οικίας  των παραπάνω ιδιοκτητών  επί της οδού Ζιμπύλογλου (& 

Αντιπάρου 1Γ΄)  προκειμένου να αποτραπεί η  στάθμευση των παρκαρισμένων 

οχημάτων σε αυτό το σημείο που παρεμποδίζουν την είσοδο και έξοδο   στο 

συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή της   Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

Δεδομένου  ότι επί  της  οδού Ζιμπύλογλου (& Αντιπάρου 1Γ΄) ,η  στάθμευση 

απέναντι από την είσοδο-έξοδο του διαμορφωμένου  χώρου στάθμευσης στην 

ιδιοκτησίας   τους ,θεωρείται παράνομη διότι εμποδίζει και βάζει σε κίνδυνο την 

στάθμευση των δυο οχημάτων της οικογενείας τους παρακαλώ να εκφράσετε την 

γνώμη σας  για την παραπάνω τοποθέτηση δύο πλαστικών εύκαμπτων ελαστικών 

κυλίνδρων  εφόσον με αυτήν δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων ,  

σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία. 

Η ανωτέρω απόφαση για την έγκριση τοποθέτησης  εν συνεχεία θα διαβιβαστεί  προς 

την Ε.Π.Ζ.  για να διαμορφώσει  την εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο και 

την έκδοση σχετικής απόφασης. 

 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  Δ. Κ.  ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
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