
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 22/2016     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 10ης/09-11-2016 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜA: Εγκριση σχεδίου μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας 

νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. 

Δροσιάς-Σταμάτας. 

 
   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09

η
 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη 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. 30885/04-11-2016 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. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το θέμα της 

ημερησίας  διάταξης λέει τα εξής: 

 
  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.2696/1999 περί Κύρωσης του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: «Για την εγκατάσταση και λειτουργία των 

φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι ρυθμίζουν την κυκλοφορία οχημάτων 

και πεζών, απαιτείται προηγούμενη εκπόνηση ή έγκριση της σχετικής 

μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 

Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 

ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Εργων της 

Περιφέρειας ή άλλη αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.» 

 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 Δημοτικού 

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 Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων». 

   Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από αίτημα της Δ.Κ. Δροσιάς και 

σχετική αλληλογραφία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμόδιους 

φορείς της Περιφέρειας Αττικής, η Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας 

Αττικής (Δ9), συνέταξε και απέστειλε με το υπ’ αριθμ. 

Δ9/13647/Π.Ε./08-04-2016 έγγραφο, σχέδιο μελέτης για την 

εγκατάσταση και λειτουργία νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης 

πεζών επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας σε θέση πλησίον του σχολικού 

συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς και το 

ΕΠΑΛ Κρυονερίου. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 2.ε. του Ν.3852/2010, 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 την κυκλοφορία και τη 

συγκοινωνία της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1.Β.v. του Ν.3852/2010, η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

   Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.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.Δ.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 Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων 

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 Δημόσιων Έργων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συμφωνώ με το σχέδιο μελέτης και προτείνω: 

  Α)την εγκατάσταση και λειτουργία νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής 

διάβασης πεζών επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας σε θέση πλησίον του 



σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς 

και το ΕΠΑΛ Κρυονερίου, που συνέταξε η Δ/νση Οδικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής (Δ_9) και 

  Β)την διαβίβαση της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

η οποία με απόφασή της να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

την έγκριση του σχεδίου μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία 

της νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. 

Δροσιάς – Σταμάτας. 
  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.    

Ουσταμπασίδης Σταύρος: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

Συμεωνίδης Παναγιώτης: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

Ιατρίδου Μαργαρίτα: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

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

 

Και εγκρίνει: 

Α)την εγκατάσταση και λειτουργία νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής 

διάβασης πεζών επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας σε θέση πλησίον του 

σχολικού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς 

και το ΕΠΑΛ Κρυονερίου, που συνέταξε η Δ/νση Οδικών Έργων 

Περιφέρειας Αττικής (Δ_9) και 

  Β)την διαβίβαση της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

η οποία με απόφασή της να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, 

την έγκριση του σχεδίου μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία 

της νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. 

Δροσιάς – Σταμάτας. 
 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 22/2016 

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   

 


