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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 27/06/2014 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

Σήμερα 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το ΤΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 152/23-06-2014 έγγραφη πρόσκληση 

της Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής 

Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης: 20/2014 

 

Θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη έκδοσης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος    

2. Βουτσά Αικατερίνη      

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

Παρ 2. «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 τα ακόλουθα θέματα:(….) 

Συνεδρίαση 6
η
 της 27/06/2014 
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δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των 

πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.  

 

Με το 15051/05-05-2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας μας 

διαβιβάζει την 12490/11-04-14 αίτηση του Λαχανά Σπύρου που διατηρεί επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος στην οδό Κολοκοτρώνη 8 και ζητά άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου 18,30τ.μ. στην πλατεία, επί των οδών Κολοκοτρώνη & 

Κωνσταντινουπόλεως.  Η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας, παρακαλεί να ληφθεί 

σχετική απόφαση με τη διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για τα ανωτέρω, από το 

Συμβούλιο της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

Με το 15051/14-05-2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας 

ενημερώνει για τα εξής:   

Σύμφωνα με το εγκεκριμένου ρυμοτομικό σχέδιο “Συνοικισμού Άγιος Στέφανος 

Αττικής, Διανομή 1933”, το οποίο εγκρίθηκε με το ΠΔ 27-07-1935 (ΦΕΚ 350Α/08-

08-35), οι επιφάνειες κατάληψης που ζητούνται με το 1. σχετ. ευρίσκονται: 

1. Επί της διαμορφωμένης πλατείας Αντύπα, η οποία αντιστοιχεί στο ΟΤ 5 

(Σχολείον) του προαναφερθέντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με 

πρόσωπο επί της οδού Κολοκοτρώνη και 

2. Επί του πεζοδρομίου επί της οδού Κολοκοτρώνη στην πλευρά της πλατείας 

Αντύπα. 

Σύμφωνα με το σκαρίφημα, το οποίο συνοδεύει την 12490/11-04-14 αίτηση του 

Λαχανά Σπύρου., τμήμα και των τριών επιφανειών κατάληψης (α), (β) και (γ) 

πλάτους 1.20μ, καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο, αφήνοντας ελεύθερο κοινόχρηστο 

διάδρομο 1.0μ για την κίνηση των πεζών. Το εναπομένον πλάτος του ελεύθερου προς 

κίνηση διαδρόμου δεν επαρκεί για την κίνηση των διερχομένων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις:  I) των Οδηγιών Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση 

ΑΜΕΑ (ΥΠΕΧΩΔΕ) και II) της υπ' αρ. 52907/28-12-09 Απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2621Β/31-12-09), στις οποίες αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Στο Ι) και συγκεκριμένα στην παρ. 1.2.2 του 2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, αναφέρεται ότι “Απαραίτητο 

ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50μ, διάσταση 

που απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό 

αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς, κλπ) ή με μεταφορέα 

πακέτων”. 

Στο ΙΙ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, αναφέρεται ότι “Σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για τη ελεύθερη 

κίνηση πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που χρησιμοποιείται 

για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών, 

με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1.50μ (του κρασπέδου μη συνυπολογιζομένου) 
ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο και μέγιστη αποδεκτή εγκάρσια 

κλίση 2%. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση όπως σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός 

απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.” 
 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2δ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10, 

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για διατύπωση της σύμφωνης ή μη γνώμης μας 

προς τη Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας για την έγκριση της άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου 18,30τ.μ. στην πλατεία, επί των οδών Κολοκοτρώνη & 



Κωνσταντινουπόλεως από την επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος του 

Λαχανά Σπύρου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση 

 

Η Πρόεδρος προτείνει να δοθεί η άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, αλλά 

όχι στο σημείο που έχει ζητηθεί λόγω του ότι ο συγκεκριμένος χώρος 

χρησιμοποιείται κάθε απόγευμα από μεγάλο πλήθος παιδιών που παίζουν.  Η 

Πρόεδρος προτείνει να δοθεί άδεια για τον παρακείμενο υπερυψωμένο χώρο της 

πλατείας (που είναι πλακοστρωμένος) και στο άμεσο μέλλον να δρομολογηθεί η 

πεζοδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη (από την ιδιοκτησία Χαβιαρόπουλου μέχρι την 

ιδιοκτησία Κεφάλα), κάθε απόγευμα από τις 7μμ ως τις 12μμ τους καλοκαιρινούς 

μήνες, ώστε να δημιουργηθεί χώρος τραπεζοκαθισμάτων για τα μαγαζιά της 

πλατείας. 

Το λόγο έλαβε ο κ. Τσάμης και συμφώνησε με την Πρόεδρο. 

Το λόγο έλαβε η κ. Βουτσά και είπε ότι δεν είναι δυνατό να δοθεί η ζητούμενη άδεια 

σε κανένα σημείο της πλατείας, γιατί η πλατεία έχει γίνει παιδότοπος όπου κάθε 

απόγευμα και μέχρι αργά το βράδυ παίζουν δεκάδες μικρά παιδιά που συνοδεύονται 

από τους γονείς τους, ενώ στο υπερυψωμένο σημείο κάθονται οι ηλικιωμένοι και 

κάνουν ποδήλατο, πατίνια κτλ τα μεγαλύτερα παιδιά. 

Ο κ. Καριπίδης, συμφωνεί με την κ. Βουτσά και σημειώνει ότι η πλατεία είναι χώρος 

συνάθροισης των παιδιών και δεν πρέπει να παρεμποδιστεί το παιχνίδι τους. 

Ο κ. Κρητικός έλαβε το λόγο και είπε ότι εφόσον ο χώρος είναι χώρος αναψυχής των 

παιδιών και των γονιών τους δεν πρέπει να δοθεί άδεια κατάληψής του και προς 

αποφυγή ατυχημάτων.  Πράγματι δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι τα μαγαζιά πρέπει να 

λειτουργήσουν, πιστεύω όμως ότι υπάρχουν άλλοι χώροι ιδιωτικοί και πρέπει να 

αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους.  Όσο για το θέμα της οδού Κολοκοτρώνη 

που πρότεινε η Πρόεδρος, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη από την Τεχνική 

Υπηρεσία, να το δούμε εν καιρώ στο ΔΣ. 

Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Γνωμοδοτεί: 

Για τη μη έγκριση έκδοσης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στη Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου. 

Μειοψήφισαν η Πρόεδρος κ. Λυκάκη και ο κ. Τσάμης, ως τοποθετήθηκαν 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        


