
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.13η/20-11-2017 
Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 9/2017            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ:«Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης τµήµατος οδού Ασκληπιού της ∆.Κ.Κρυονερίου 
πέριξ των εγκαταστάσεων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 37369/14-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                                    Α π ό ν τ ε ς:   
                                                                                                   
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                              
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           
3.-Χιώτης Ηρακλής  
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
5.- Κάουλα Βασιλική       
   
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ιονύσου κ. Ζαµάνης 
∆ιονύσιος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι παρατάξεων, καθώς και δηµότες και κάτοικοι του 
∆ήµου µας. 
                                                                                                      
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Παναγοπούλου Παναγιώτα. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε το το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, µε 
τη µορφή του κατεπείγοντος, ύστερα από το υπ αριθµό 37495/15.11.2017 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας που δεχθήκαµε, για την Απαγόρευση στάσης και 
στάθµευσης τµήµατος οδού Ασκληπιού της ∆.Κ.Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της 
Α∆ΜΗΕ Α.Ε. Το Τοπικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 
Ν.3852/2010(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -
Πρόγραµµα Καλλικράτης ) και τις διατάξεις του αρθρου 95 παρ.4 "Σύγκληση και λειτουργία του 
∆.Σ." του Ν.3463/2006  και µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε οµόφωνα η συζήτηση 
εκτός ηµερησίας διάταξης. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 
2) Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α’/08-06-2006). 
3) Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 

57/Α’/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/02-03-2007). 
4) Το µε αρ. πρωτ. 20454/28-06-2017 έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). 
5) Το µε αρ. πρωτ. 20386/20-02-2014 έγγραφο της της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). 
6) Την υπ’ αριθµ.  21/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
 



 
 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: 
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 20454/28-06-2017 έγγραφο της «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.», ζητήθηκε η 

απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης σε τµήµα της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. 
Κρυονερίου µπροστά από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ), 
για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό. 

Επίσης µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 20386/20-02-2014 έγγραφο της «Α∆ΜΗΕ Α.Ε.», 
ζητήθηκαν ενέργειες από το ∆ήµο για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται 
λόγω της στάθµευσης των οχηµάτων στο χώρο της εισόδου των αποθηκών της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. 
επί της οδού Ασκληπιού 21 της ∆.Κ. Κρυονερίου. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.2696/1999 περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας: «Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση των oδών εκτελείται µόνo κατόπιν 
σχετικής µελέτης. Aρµόδιoι φoρείς για την εκπόνηση ή έγκριση µελετών εφαρµoγής, πoυ 
αφoρoύν την κατακόρυφη και oριζόντια σήµανση των oδών (πινακίδες και διαγραµµίσεις), και 
για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήµανσης αυτής, είναι είτε η Γενική Γραµµατεία 
∆ηµόσιων Έργων τoυ Yπoυργείoυ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και ∆ηµόσιων Έργων είτε οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πoυ τις συντηρoύν, κατά 
περίπτωση.» 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν.2696/1999: «Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της 
οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή 
απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή 
∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες 
Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται 
από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας. Οι παραπάνω κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν 
την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές 
Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες κυκλοφορίας 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Έργων». 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου συνέταξε µελέτη µε τίτλο: 
«Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης τµήµατος οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου πέριξ 
των εγκαταστάσεων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε.». 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 83, παρ. 2.ε. του Ν.3852/2010, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε 
κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, σχετικά µε την κυκλοφορία και τη 
συγκοινωνία της περιοχής της ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 73, παρ.1.Β.v. του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 
του Κ.∆.Κ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ. οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν 
θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της 
κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες θέτουν κανόνες, µεταξύ άλλων, για τη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και 
τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, καθώς και για την  τοποθέτηση και 
λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 82 του Κ.∆.Κ. οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη 

ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες 
έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων των Περιφερειών.  

Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο οι κανονιστικές αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών 
συµβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της 
Τροχαίας ή στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται από το Τοπικό Συµβούλιο της ∆.Κ. Κρυονερίου η λήψη 
απόφασης για την "Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης τµήµατος οδού Ασκληπιού της 
∆.Κ.Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε". 

 

 Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χιώτης Ηρακλής ο οποίος προτείνει να γίνει συνολική 
κυκλοφοριακή µελέτη σε όλη την οδό Ασκληπιού προκειµένου να αποφευχθούν παρόµοια 
προβλήµατα στην περιοχή. 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού  έλαβε υπόψη :  

� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 
� Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006). 
� Τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 

57/Α’/23-03-1999), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’/02-03-2007). 
� Το µε αρ. πρωτ. 20454/28-06-2017 έγγραφο της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). 
� Το µε αρ. πρωτ. 20386/20-02-2014 έγγραφο της της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α∆ΜΗΕ Α.Ε.). 
� Την υπ’ αριθµ.  21/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                  
Εγκρίνει την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης τµήµατος της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. 
Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε. και  ταυτόχρονα προτείνει την συνολική 
κυκλοφοριακή µελέτη για όλη την οδό Ασκληπιού της ∆.Κ.Κρυονερίου.  
  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2017. 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
                4.- Κάουλα Βασιλική       
                                                                                                                     
                                                                            
           


