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Από το πρακτικό της 16/12/2013 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 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. 410/12-12-2013 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   Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

2. Βουτσά Αικατερίνη  

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. 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: 51/2013 

 

Θέμα:  «Ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Ελάτης» 

 

 

Για το δεύτερο 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 :  

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:(….) 

ιδ) την εξέταση των γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και 

την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού της περιοχής της.  

Συνεδρίαση 15
η
 της 16/12/2013 

Αρ. Απόφασης 52/2013 



Παρ 4. «Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

Με την υπ αρ. 33375/04/10/2013 επιστολή τους, οι κάτοικοι της αδιεξόδου οδού 

Ελάτης μας ενημερώνουν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στις ιδιοκτησίες 

τους λόγω της αυξημένης κίνησης, στάσης και κυρίως στάθμευσης στην οδό, από 

παρακείμενους κατοίκους.  Επειδή παρ’ όλες τις προφορικές και γραπτές τους 

ειδοποιήσεις, το πρόβλημα παραμένει έντονο.  Για την επίλυσή του, οι κάτοικοι της 

οδού Ελάτης ζητούν να τοποθετηθεί σήμανση της οδού για χρήση μόνο από τους 

κατοίκους της, αφού πρόκειται για αδιέξοδο. 

 

Με το υπ αρ. 37727/04/12/2013 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τ.Υ Δήμου Διονύσου, μας 

ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη οδός (αδιέξοδος) έχει κατάλληλη σήμανση αδιεξόδου 

και σήμανση απαγόρευσης παρά το κράσπεδο στην δεξιά λωρίδα.  Η σήμανση που 

ζητούν οι κάτοικοι για απαγόρευση διέλευσης άλλων οχημάτων πλην αυτών για την 

είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες, δεν μπορεί να τοποθετηθεί επειδή η οδός δεν 

είναι «ήπιας κυκλοφορίας»/πεζόδρομος. 

 

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

του άρθρου 8 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη 

διατύπωση πρότασης στη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και την Επιτροπή 

ποιότητας Ζωής για τον χαρακτηρισμό της αδιεξόδου οδού Ελάτης ως οδού «ήπιας 

κυκλοφορίας»/πεζόδρομου, ώστε να τοποθετηθεί η σήμανση για απαγόρευση 

διέλευσης άλλων οχημάτων πλην αυτών για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες 

ιδιοκτησίες και να πάψει η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών.   

 

Μετά τα παραπάνω το συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει:   

Τη διατύπωση πρότασης για τον χαρακτηρισμό της αδιεξόδου οδού Ελάτης ως οδού 

«ήπιας κυκλοφορίας»/πεζόδρομου, ώστε να τοποθετηθεί η σήμανση για απαγόρευση 

διέλευσης άλλων οχημάτων πλην αυτών για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες 

ιδιοκτησίες 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        


