
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΔΡΟΣΙΑΣ           Αριθ.Απόφ. 10/2014     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 7
ης
/26-6-2014 συνεδρίασης του 

Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ: Tοποθέτηση    εύκαμπτων  ελαστικών  κυλίνδρων  στην  οδό  Στρ.  

Πετρίτη    της  Δ.Κ.  Δροσιάς  στη  συμβολή  της  με  την  οδό  Αρχ.  

Χρυσάνθου. 
 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 

14 του μηνός Μαϊου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 9.00 πμ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 20640/20-6-

2014 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 των παρακάτω 

θεμάτων της ημερήσιας  δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής ο  Πρόεδρος 

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

πέντε (5) μελών ήταν από τους Συμβούλους της Δημοτικής 

Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης  Χαράλαμπος                   Ο υ δ ε ί ς 

2.Μήλα Λαμπρινή              

3.Τεχλικίδης Μιχαήλ 

4.Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ 

5.Αντωνοπούλου  -Παπαδήμα  Μαριάννα 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την 

υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κ. Σεϊντή  Μαρία. 

 

 

O   Πρόεδρος εισηγούμενος   στο  Τοπικό Συμβούλιο  

το    δεύτερο  θέμα  της  ημερήσιας  δ/ξης   λέει  

ότι: 
 



Η   Δ/νση   Τεχνικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου  Διονύσου  με  το  υπ΄ 
αριθ   17046/26-5-2014   έγγραφό  της    μας  αναφέρει  ότι  ο  κ.  
Γεώργιος  Λαζάρου  κατέθεσε  την  υπ΄ αριθ  15053/5-5-2014  
αίτηση  -  επιστολή  και  ζητά  την  τοποθέτηση  εύκαμπτων  
ελαστικών  κυλίνδρων  στην  οδό  Στρ.  Πετρίτη  της  Δ.Κ.  Δροσιάς  
στη  συμβολή  της  με  την  οδό  Αρχ.  Χρυσάνθου. 
  Έχοντας  υπόψη  το  άρθρο  23  παρ.1  του  από  17/7/16-8-1923  
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]  Το  άρθρο  48  του  Ν.  2696/1999  [ Κ.Ο.Κ]  <<  η   προσωρινή  
ή  διαρκής  κατάληψη  τμήματος  του   οδοστρώματος   με  
εγκαταστάσεις  ή  εμπόδια  απαγορεύεται  ιδιαίτερα  εάν  με  αυτά  
παρεμποδίζεται  η  κυκλοφορία,  η  επιτρεπόμενη  στάση  η  
στάθμευση  ή   περιορίζεται  η  ορατότητα  αυτών  που  
χρησιμοποιούν  τις  οδούς. 
3]  το  άρθρο  34  <<  στάθμη  και  στάθμευση>>  όπου  στην  
παράγραφο  13  αναφέρεται:    <<  επιτρέπεται  η  τοποθέτηση  
κατακόρυφων  ελαστικών  εύκαμπτων  επαναφερόμενων  κυλίνδρων  
στις  διασταυρώσεις  όταν  εμποδίζεται  η  στροφή  των  μέσων  
μαζικής  μεταφοράς>> 
4]  το  άρθρο  367  παρ.  1  του  κτιριοδομικού  κανονισμού  [ άρθ.  
24  αποφ.  3046/304/30.1/3-2-89]  σύμφωνα  με  το  οποίο  τα  
πεζοδρόμια  πρέπει  να  είναι  ελεύθερα  εμποδίων  σε  όλη  την  
επιφάνειά  τους. 
5]  το  γεγονός  ότι  στο  πεζοδρόμιο  έμπροσθεν  της  ιδιοκτησίας  
επί  της  οδού   Στρ.  Πετρίτη  7  συχνά  σταθμεύουν  οχήματα  με  
συνέπεια  να  εμποδίζεται  η  ασφαλής  διέλευση  των  πεζών. 
6]  Το  γεγονός  ότι  με  την  τοποθέτηση  ελαστικών  εύκαμπτων  
επαναφερόμενων  κυλίνδρων  στην  οδό  Στρ.  Πετρίτη  από  τη  
συμβολή  της  με  την  οδό  Αρχ.  Χρυσάνθου  και  στο  μήκος  που  
εκτείνεται  η  ιδιοκτησία  στον  αρ.  7,  θα  εμποδίζεται  η  στάθμευση  
οχημάτων  επί  του  πεζοδρομίου. 
Οι  κύλινδροι  θα  τοποθετηθούν  στο  άκρο  του  οδοστρώματος,  
παρά  το  Κράσπεδο  του  πεζοδρομίου  και  σε  μεταξύ  τους  
απόσταση  δύο  [2]  μέτρων. 
Κατόπιν  των  ανωτέρω  προτείνεται  η  λήψη  απόφασης  από  το  
Συμβούλιο  της  Δ.Κ.  Δροσιάς  &    την  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  
για  την  τοποθέτηση  ή  μη  ελαστικών  εύκαμπτων  
επαναφερόμενων  κυλίνδρων  στην  οδό  Στρ.  Πετρίτη  της  Δ.Κ. 
Δροσιάς  στη  συμβολή  της  με  την  οδό  Αρχ.  Χρυσάνθου.. 



Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  Τοπικός    Σύμβουλος  κ.  
Κωνσταντίνου  και  είπε  ότι  προτείνει   να  αντιμετωπιστεί  από  
ειδικούς  -  αρμόδιους   όλη  η  οδός  Στρ.  Πετρίτη  μέχρι  Καραολή  
και  Δημητρίου   και  η  Λεωφ.  Σταμάτας  από  Σολωμού  μέχρι    Λ. 
Μαραθώνος    για  το  θέμα  στάθμευσης  και  τη  διάβαση  πεζών  
όπου   απαιτούνται   άμεσα  μέτρα. 
Δεν  συμφωνεί   με  την  μεμονωμένη αντιμετώπιση   του  
συγκεκριμένου   σημείου 
Οι  τοπικοί  σύμβουλοι  κ.  Παπαδήμα  -  κ.  Τεχλικίδης  και  η  
Αντιπρόεδρος    κ.  Μήλα  Λαμπρινή   συμφωνούν  με  τον  κ.  
Κων/νου. 
Ο  Πρόεδρος  κ.  Ιωαννίδης  συμφωνεί   με  τον  κ.  Κων/νου  και  
προσθέτει    ότι  όλο  το  Πολεοδομικό  Κέντρο  που   αναφέρεται  
στο  ΦΕΚ  1992     να  αντιμετωπιστεί  με  την  ίδια  λογική  και  όχι  
μεμονωμένα. 
Το  τοπικό  Συμβούλιο  αφού  είδε  τις  σχετικές  διατάξεις  
    
           Α  Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Να  αντιμετωπιστεί    όλη  η  οδός  Στρ.  Πετρίτη  μέχρι  Καραολή  
και  Δημητρίου  και  η  Λεωφ.  Σταμάτας  από  Σολωμού  μέχρι  Λ.  
Μαραθώνος       από  ειδικούς  -  αρμόδιους    για  το  θέμα  
στάθμευσης  και  τη  διάβαση  πεζών  όπου  απαιτούνται  άμεσα  
μέτρα. 
Δεν  συμφωνούν  με  τη  μεμονωμένη  αντιμετώπιση  του  
συγκεκριμένου  σημείου. 
Ο  Πρόεδρος  προσθέτει  ότι  όλο  το  Πολεοδομικό  Κέντρο  που  
αναφέρεται  στο  ΦΕΚ  1992    να  αντιμετωπιστεί   με  την  ίδια  
λογική   και  όχι  μεμονωμένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
H   απόφαση   αυτή  πήρε   τον   αριθμό  10/2014   

και  υπογράφεται   από  όλα   τα  μέλη    του  

Τοπικού   Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                     ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   

                                                                         

ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ  ΜΙΧ.      

              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                          ΜΗΛΑ   ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                     ΠΑΠΑΔΗΜΑ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ                                            

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 



 


