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Από το πρακτικό της 18/11/2013 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 18 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 388/14-11-2013 έγγραφη πρόσκληση 

της 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 στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

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

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος  

2. Βουτσά Αικατερίνη  

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

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

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Αριθμός απόφασης: 47/2013 

 

Θέμα:  «Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή 

όπου συμβάλει η οδός Αβέρωφ» 

 

 

Για το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

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 :  

Συνεδρίαση 14
η
 της 18/11/2013 

Αρ. Απόφασης 47/2013 



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:(….) 

ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.» 

Με την 36650/31-10-2013 εισήγησή της με θέμα «Τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή 

όπου συμβάλει η οδός Αβέρωφ», η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας ενημερώνει 

ότι με την 27960/23-08-2013 αίτησή της μέσω της Υπηρεσίας «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, η 

κ. Γιαννοπούλου Άννα ζητά την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην 

οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή όπου συμβάλει η οδός Αβέρωφ.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζητά τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο της Δ.Κ. 

Αγ. Στεφάνου & την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για το παραπάνω αίτημα αφού ληφθούν 

υπ’ όψιν τα εξής: 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του από 17/07/16-08-1923 ν.δ. σε 

συνδυασμό με το αρ. 2 παρ. 1 του ιδίου νομοθετήματος «…… 

απαγορεύεται απολύτως η εκτέλεση οιωνδήποτε εργασιών δόμησης 

και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση επί οδών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων»  

2) Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) «……. Η προσωρινή 

η διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις η 

εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα εάν με αυτά παρεμποδίζεται η 

κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση η στάθμευση η περιορίζεται η 

ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς. 

  Κατ’ εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να 

επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις εάν υπάρχει αρκετός χώρος γι’ 

αυτό η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις η 

εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά 

τη γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών». 

3) Σύμφωνα με το άρθρο 34 «Στάθμη και στάθμευση» όπου στην παράγραφο 

13 αναφέρεται : «……….επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων 

ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων στις 

διασταυρώσεις όταν εμποδίζεται η στροφή των μέσων μαζικής 

μεταφοράς». 

4) Το πλάτος της οδού Ιωαννίνων στη θέση που συμβάλει η οδός Αβέρωφ το 

οποίο κατόπιν διενέργειας αυτοψίας μετρήθηκε 4,80 μ. 

5) Το πλάτος της οδού Αβέρωφ στη συμβολή της με την οδό Ιωαννίνων που 

μετρήθηκε 4,10 μ. 

6) Η αναγκαιότητα ελέγχου και η τήρηση των σχετικών διατάξεων από τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου (Παράγραφος 16 του Ο.Ε.Υ. ΦΕΚ 1546/Β΄/ 

2011) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης εισόδου- 

εξόδου parking των οχημάτων των παρόδιων ιδιοκτησιών καθώς επίσης 

και η ασφαλής διέλευσή τους επί της οδού. 

7) Το γεγονός ότι η τοποθέτηση εμποδίων θα μειώσει το πλάτος και θα 

δυσχεραίνει επιπλέον την κυκλοφοριακή ικανότητα της οδού. 



8) Το σκαρίφημα διάταξης τοποθέτησης εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων 

στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή όπου συμβάλει η 

οδός Αβέρωφ 

 

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

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για διατύπωση της σύμφωνης ή μη γνώμης 

μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή όπου 

συμβάλει η οδός Αβέρωφ. 

 

Μετά τα παραπάνω το συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:   

Τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών 

κυλίνδρων στην οδό Ιωαννίνων της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου στην περιοχή όπου συμβάλει 

η οδός Αβέρωφ, προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου η οποία θα διαμορφώσει την Εισήγησή της 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης 

 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        

 


