
 
 
 
 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ: 

 
 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου χώρου 
στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την παρεµπόδιση 
στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού. 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1) 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) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

3) Τα άρθρα 79 & 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α’/08-06-2006). 

4) 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 Ν.4568/2018 
(ΦΕΚ 178/Α’/11-10-2018), το Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-03-2018). 

5) Την από 28/11/2017 (αρ. πρωτ. 39327/28-11-2017) αίτηση του κ. Ρούτζιου Στέφανου. 
6) Την αναγκαιότητα ελέγχου και την τήρηση των σχετικών διατάξεων από τα αρµόδια όργανα 

του ∆ήµου (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. 

 

Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Με την από 28/11/2017 αίτηση προς το ∆ήµο ∆ιονύσου, ζητήθηκε η “τοποθέτηση κόνων 
δεξιά και αριστερά στην έξοδο του γκαράζ στην οδό Παραδείσου 6 στο Κρυονέρι”, για την 
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά την οδό. 

 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. 
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 Σύµφωνα µε το Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999) περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και συγκεκριµένα το άρθρο 34 παρ. 3β, 3γ και 3θ, η στάθµευση οχήµατος στo 
oδόστρωµα απαγoρεύεται: 

3β). µπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχηµάτων παρoδίoυ ιδιoκτησίας ως και απέναντι από 
αυτήν, όταν η oδός είναι στενή και παρεµπoδίζεται η είσoδoς - έξoδoς oχηµάτων εξ αυτής, 

3γ). σε θέση από την oπoία παρεµπoδίζεται όχηµα πoυ σταθµεύει κανoνικά να εξέλθει από τo 
χώρo πoυ έχει σταθµεύσει, 

3θ). αν εµπoδίζει τη χρήση χώρων στάθµευσης πoυ σηµαίνονται κατάλληλα. 

 Επίσης, 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 ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών Αρχών 
µετά τη γνώµη των αρµοδίων Αστυνοµικών Αρχών» 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του 
άρθρου 34 παρ. 3β του Κ.Ο.Κ., για την εξασφάλιση της ‘µη στάθµευσης’ µπροστά από το χώρο 
στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6, προτείνεται η σήµανση της πλευράς του 
οδοστρώµατος µπροστά από την είσοδο – έξοδο του χώρου στάθµευσης επί της Παραδείσου 6, 
µε ειδική διαγράµµιση τεθλασµένης κίτρινης γραµµής (ζίγκ–ζαγκ) κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παρ. 5β και 7β του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 24 του 
Ν.4530/2018. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται: 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: µε απόφασή της να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ιονύσου, τη σήµανση της πλευράς του οδοστρώµατος µπροστά από την είσοδο – έξοδο του 
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου, µε ειδική 
διαγράµµιση τεθλασµένης κίτρινης γραµµής (ζίγκ–ζαγκ). 
 

Συν.:  1. Η από 28/11/2017 (αρ. πρωτ. 39327/28-11-2017) αίτηση του κ. Ρούτζιου. 
  

     Ο Αντιδήµαρχος 
            Τεχνικών Υπηρεσιών, 
                   Υποδοµών & Χωροταξίας 
Ε.∆. 
1. Γεν. Αρχείο 
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.            ∆ηµήτρης Ράικος 
3. Φ. Εισηγήσεων       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
4. Φ. Υπηρεσίες ∆. ∆ιονύσου      
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