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Π ρ ό ς 

Τα  μέλη  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου  Στεφάνου 

 

 

Θέμα: « Έγκριση ή μη για την μονοδρόμηση της οδού  Αθ. Διάκου στην περιοχή 

του Λόφου Κουρεμένου στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου » 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι :  

α) Το υπ’ αρ. Πρωτ. 704/13-01-2016 έγγραφο της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου προς την Τ.Υ. 

του Δήμου Διονύσου   μετά από αίτημα των κατοίκων  της οδού Αθ. Διάκου με το 

οποίο ζητούν την μονοδρόμηση της οδού Αθ. Διάκου στην περιοχή Λόφου 

Κουρεμένου λόγω ότι η συγκεκριμένη οδός είναι πολύ στενή και δεν επιτρέπεται η 

διέλευση δύο αυτοκινήτων , δημιουργώντας έτσι  προβλήματα στους κατοίκους και  

 β) το υπ’ αρ. Πρωτ. 9217/8-04-2016 έγγραφο-απάντηση της Διεύθυνσης Τ. Υ. του 

Δήμου, το οποίο μας ενημερώνει ότι μετά το σχετικό αίτημα μας πρέπει να τους 

αποστείλουμε και την Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου. 

Σας ενημερώνουμε  ότι  έχουμε ενοχλήσεις και από άλλους κατοίκους για παρόμοιες  

περιπτώσεις οπότε κρίνουμε απαραίτητο να υπάρξει  μία νέα βελτιωμένη 

Κυκλοφοριακή Μελέτη σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 

σε συνεργασία  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τη Διεύθυνση Τ. Υ. στα πλαίσια 

των αρμοδιοτήτων τους καθώς και  της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

η οποία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα των κατοίκων του  Αγίου 

Στεφάνου κάνοντας την καθημερινότητα τους πιο  λειτουργική και ασφαλή.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

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

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη διατύπωση των απόψεών μας προς 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου για την έγκριση  ή μη της  

μονοδρόμησης της οδού Αθ. Διάκου στην περιοχή Λόφου Κουρεμένου στη Δημ. 

Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

                                                                           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                          ΤΗΣ ΔΗΜ.  ΚΟΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

                                                                            ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 

  

 

 

 



 

 

 


