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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ  στις  26/04/2016 της Δημ. Κοινότητας 

Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

Σήμερα  στις  26 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00  το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 10163/18-04-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 

κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  21/2016 

 

Θέμα 4o  Η.Δ. : 

«Λήψη ή μη απόφασης για την μονοδρόμηση  της οδού Αγ. Κωνσταντίνου στην 

περιοχή του Δάσους  Κουρεμένου στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου 

Διονύσου» 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν  οι κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                          Καριπίδης Ιωάννης  Μέλος 

Νικηφοράκης Νικηφόρος  Μέλος 

Μελετίου Βασιλική  Μέλος 

Τσάμης Δημήτριος  Μέλος 

 

 Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκετε η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

Δημοτικής Κοιν. Αγ. Στεφάνου   κα Ταουξή.  

                                                                       

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για το  τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  κ. Πρόεδρος  είπε τα εξής : 

 

Σας  γνωρίζω ότι σύμφωνα με τα παρακάτω  : 

1)Το   αίτημα των κατοίκων στο Δάσος Κουρεμένου για  την μονοδρόμηση της οδού 

Αγ. Κωνσταντίνου ανάμεσα στις οδούς Παπαφλέσσα & Νικηταρά  λόγω του ότι η 



συγκεκριμένη οδός είναι πολύ στενή και δεν επιτρέπεται η διέλευση δύο αυτοκινήτων 

λόγω  επικινδυνότητας, δημιουργώντας έτσι  προβλήματα στους κατοίκους.   

2)Η Τροποποίηση της  «Μελέτης Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο κέντρο του 

Δήμου Αγ. Στεφάνου» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ, 134/2004 Απόφ. Δ.Σ. Δήμου 

Αγ. Στεφάνου. 

 

Ο  κ. Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τα παραπάνω και σύμφωνα με παλαιότερη 

απόφαση της Δημ. Κοινότητας σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη δίνει το λόγο 

στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου  να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Οι Σύμβουλοι ο κ. Τσάμης, η κα Μελετίου και ο κ. Νικηφοράκης καταλαβαίνουν την 

αναγκαιότητα ότι πρέπει να γίνει συνολική κυκλοφοριακή μελέτη και  να εγκριθεί  

από το Υπουργείο Συγκοινωνιών,όπως επίσης και να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι αν 

αυτό εγκριθεί και από την Ε.Π.Ζ. του Δήμου 

Ο  κ. Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του τις θέσεις των μελών εισηγείται ότι  

είναι  απαραίτητο η ύπαρξη μια νέας συνολικής, βελτιωμένης Κυκλοφοριακής 

Μελέτης από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής σε συνεργασία με την Δ/νση Τ.Υ. του 

Δήμου  και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Α. Αττικής στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους ,για την αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων 

κυκλοφορίας που δημιουργούνται στη καθημερινότητα των κατοίκων του Αγίου 

Στεφάνου. 

 

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

και αφού τα μέλη  του Δ/κου Σ/λίου της Δημ. Κοινότητας  Αγ. Στεφάνου άκουσαν  

την εισήγηση του Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κατέληξαν  

 

AΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να μονοδρομηθεί  η οδός Αγ. Κωνσταντίνου ,ανάμεσα στις οδούς Παπαφλέσσα και 

Νικηταρά στην περιοχή του Δάσους  Κουρεμένου στη Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου με την σύμφωνη γνώμη & την συνεργασία  των αρμόδιων 

υπηρεσιών του Δήμου της Ε.Π.Ζ. και των Τ.Υ. Στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας 

νέας συνολικής βελτιωμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης που θα περιέχει όλες τις οδούς 

και την ορθή αριθμοδότησή τους ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. 

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ   ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

 

       ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 


