
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 03/2017     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 02ης/24-03-2017 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜA: Κατασκευή πεζοδρομίου επι της οδού Στρ. Πετρίτη 3-5 της Δ.Κ. 

Δροσιάς 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24
η
 του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 7791/20-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και 

γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας  δ/ξης. 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                        Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    Ουσταμπασίδης Σταύρος                   

    Συμεωνίδης Παναγιώτης 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

   O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό  Συμβούλιο το θέμα  της  

ημερήσιας  δ/ξης  λέει  τα εξής: 

 Με το υπ’ αριθμ. 19380/12-07-2016 έγγραφο μας, διαβιβάσαμε στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αίτημα του κ. Ακριτίδη Πέτρου για 

κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Στρ. Πετρίτη 3-5 της Δ.Κ. 

Δροσιάς στο Ο.Τ. 16. 

   Κατόπιν τούτου η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ’αριθ. πρωτ. 7863/21-

03-2017 έγγραφό της μας γνωστοποίησε τα κάτωθι. 

   Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δροσιάς (ΦΕΚ 

46/Α’/26-02-1955) η οδός Στρ. Πετρίτη μεταξύ των Ο.Τ. 16 και 18 

(από πλ. Δροσιάς ως οδό Πεύκων) έχει πλάτος οκτώ (8) μέτρα. Με την 

υπ’ αριθμ. 66/1988 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δροσιάς, περί 

καθορισμού πλάτους πεζοδρομίων των εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου Δροσιάς οδών, καθορίζεται για οδούς πλάτους οκτώ (8) 

μέτρων, πλάτος πεζοδρομίου εκατέρωθεν από ένα (1) μέτρο και 

καταστρώματος έξι (6) μέτρα. 



   Σύμφωνα με την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη Δροσιάς, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2004 απόφαση του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Δροσιάς περί έγκρισης της μελέτης ανασύνταξης 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης της Κοινότητας Δροσιάς, η 

οδός Στρ. Πετρίτη μεταξύ της Λεωφ. Μαραθώνος έως την οδό Πεύκων 

καθορίζεται ως πεζόδρομος ή οδός ήπιας κυκλοφορίας, χωρίς την 

ύπαρξη κατακόρυφης σήμανσης που να απαγορεύει τη στάση ή τη 

στάθμευση στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οδού. 

   Η υφιστάμενη κατάσταση της οδού Στρ. Πετρίτη μεταξύ της πλ. 

Δροσιάς και της οδού Πευκών έχει ως εξής: 

α. Δεν εφαρμόσθηκε ο καθορισμός της ως πεζόδρομος, αλλά αποτελεί 

οδό μονής κυκλοφορίας με κατεύθυνση από τη Λεωφ. Μαραθώνος προς 

την οδό Πευκών. 

β. Δεν έχει κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο στη δεξιά πλευρά της οδού 

(Ο.Τ. 18). Ο χώρος στον οποίο κινούνται οι πεζοί στη δεξιά πλευρά 

της οδού (ζυγοί αριθμοί) είναι εντός της πρασιάς των αντίστοιχων 

ιδιοκτησιών. 

γ. Έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στην αριστερή πλευρά της οδού 

(Ο.Τ. 16) μέχρι και την ιδιοκτησία επί της Στρ. Πετρίτη 1 όπου 

στεγάζεται “κατάστημα” των ΕΛΤΑ, με πλάτος περίπου ένα (1) μέτρο. 

δ. Υπάρχει πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης Ρ40 (απαγορεύεται η στάση 

και η στάθμευση) στην αρχή του αριστερού τμήματος της οδού, όπως 

επίσης και πινακίδα Ρ39 (απαγορεύεται η στάθμευση) στο αριστερό 

τμήμα της οδού έμπροσθεν της ιδιοκτησίας επί της Στρ. Πετρίτη 5. 

Πρακτικά η ανωτέρω απαγόρευση στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της 

οδού δεν εφαρμόζεται. 

   Η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους περίπου ενός (1) μέτρου επί της 

οδού Στρ. Πετρίτη 3-5 σε συνέχεια του ήδη υπάρχοντος πεζοδρομίου 

επί της Στρ. Πετρίτη 1, σε συνδυασμό με ενδεχόμενο ανάλογο αίτημα 

για κατασκευή πεζοδρομίου στην δεξιά πλευρά της Στρ. Πετρίτη θα 

έχει ως αποτέλεσμα την τελική απομείωση του καταστρώματος της οδού 

σε περίπου έξι (6) μέτρα. Στην περίπτωση αυτή θα είναι αδύνατη η 

στάθμευση και στις δύο πλευρές της οδού. 

 

   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται,  

Α.-η εφαρμογή της ισχύουσας κυκλοφοριακής μελέτης Δροσιάς, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2004 απόφαση του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Δροσιάς, (περί έγκρισης της μελέτης ανασύνταξης 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης της Κοινότητας Δροσιάς), 

που καθορίζει την οδό Στρ. Πετρίτη, (μεταξύ της Λεωφ. Μαραθώνος 

έως την οδό Πεύκων) ως οδός ήπιας κυκλοφορίας, 

Β.-η κατασκευή του πεζοδρομίου επί της Στρ. Πετρίτη 3-5 και 

Γ.-η αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για 

λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης.   
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Α.-την εφαρμογή της ισχύουσας κυκλοφοριακής μελέτης Δροσιάς, η 

οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/2004 απόφαση του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Δροσιάς, (περί έγκρισης της μελέτης ανασύνταξης 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης της Κοινότητας Δροσιάς), 



που καθορίζει την οδό Στρ. Πετρίτη, (μεταξύ της Λεωφ. Μαραθώνος 

έως την οδό Πεύκων) ως οδός ήπιας κυκλοφορίας, 

Β.-την κατασκευή του πεζοδρομίου επί της Στρ. Πετρίτη 3-5 και 

Γ.-την αποστολή της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

για λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 03/2017 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      

                             

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   

 


