
                      

                                                                                   

                                                                                                                     

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

                             ΠΡΟΣ: τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση ή μη ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων  κυλίνδρων στην 
οδό Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Δ.Κ Αγίου Στεφάνου»

 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Το  υπ’αριθμ.  27416/14-9-2012 αίτημα  για  τοποθέτηση  κολωνακίων  στην  οδό  Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης στην Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.

4. Το υπ’αριθμ. 32180/20-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου 
αναφορικά με το ίδιο θέμα

5. Την  αυτοψία  μηχανικού  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  διαπιστώθηκαν  τα 
ακόλουθα:

• Το υλοποιημένο πλάτος της οδού στο σημείο που αναφέρεται στην αίτηση είναι 7,5μ. 

• Από την οδό διέρχεται η δημοτική λεωφορειακή γραμμή.

• Έχει παραχωρηθεί άτυπα από τον αιτούντα, έκταση επί της οδού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
κατά μήκος του προσώπου της ιδιοκτησίας του και κυμαινόμενου πλάτους από 0,30-1,75μ. 
,σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, για την εξυπηρέτηση της οδού ενόψει  
του τότε ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο ακυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 3431/2006 απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκτοτε το παραχωρηθέν τμήμα χρησιμοποιείται ως μέρος 
του ωφέλιμου πλάτους του οδοστρώματος από τους χρήστες της οδού και τους περίοικους για 
τη στάθμευση των οχημάτων. 

• Η οδός Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης είναι οδός διπλής κατεύθυνσης, στην οποία δεν  υπάρχει 
σήμανση απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης. 

• Η τοποθέτηση εμποδίων θα μειώσει το πλάτος και θα δυσχεράνει επιπλέον την κυκλοφοριακή 
ικανότητα της οδού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Δροσιά,  14-12-2012
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     Αρ.πρωτ. 37289
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    



6. 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  αναφέρει  «……  απαγορεύεται  απολύτως  η  εκτέλεση  οιωνδήποτε  εργασιών 
δόμησης και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση επί οδών και λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων» 

7. Το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)  αναφέρει  «……. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη 
τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα εάν με αυτά 
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση ή 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  Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Αρχών μετά τη γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών».

8. 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».

9. Το  γεγονός  ότι  η  αρμοδιότητα  ελέγχου  και  η  τήρηση  των  σχετικών  διατάξεων  ανήκει   στη 
Δημοτική Αστυνομία του Δήμου (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, 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως προβεί στη λήψη της απόφασης 
για την τοποθέτηση ή μη ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων.

    Συνημμένα
10. Το υπ’αριθμ. 27416/14-9-2012  αίτημα 
11. Το υπ’αριθμ. 32180/20-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου 
12. Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος
                                                                                     

  

                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    

   Εσωτ.Διανομή

1.Γεν.Αρχείο

2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής

3.Φ.Εισηγήσεων                                               

    
 



Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ



Προς
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το  υπ’αριθμ.  27416/14-9-2012   αίτημα  για  τοποθέτηση  κολωνακίων  στην  οδό  Παναγίας 
Μυρτιδιωτίσσης στην Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου.

2. Το υπ’αριθμ. 32180/20-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου 
αναφορικά με το ίδιο θέμα

3. Την  αυτοψία  μηχανικού  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  διαπιστώθηκαν  τα 
ακόλουθα:

• Το υλοποιημένο πλάτος της οδού στο σημείο που αναφέρεται στην αίτηση είναι 7,5μ. 

• Από την οδό διέρχεται η δημοτική λεωφορειακή γραμμή.

• Έχει παραχωρηθεί άτυπα από τον αιτούντα, έκταση επί της οδού Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης 
κατά μήκος του προσώπου της ιδιοκτησίας του και κυμαινόμενου πλάτους από 0,30-1,75μ. 
,σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, για την εξυπηρέτηση της οδού ενόψει  
του τότε ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο ακυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 3431/2006 απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έκτοτε το παραχωρηθέν τμήμα χρησιμοποιείται ως μέρος 
του ωφέλιμου πλάτους του οδοστρώματος από τους χρήστες της οδού και τους περίοικους για 
τη στάθμευση των οχημάτων. 

• Η οδός Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης είναι οδός διπλής κατεύθυνσης, στην οποία δεν  υπάρχει 
σήμανση απαγόρευσης στάσης- στάθμευσης. 

• Η τοποθέτηση εμποδίων θα μειώσει το πλάτος και θα δυσχεράνει επιπλέον την κυκλοφοριακή 
ικανότητα της οδού.

4. 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  αναφέρει  «……  απαγορεύεται  απολύτως  η  εκτέλεση  οιωνδήποτε  εργασιών 
δόμησης και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση επί οδών και λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων» 

5. Το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)  αναφέρει  «……. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη 
τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα εάν με αυτά 
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση ή 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  Δημοτικών ή 
Κοινοτικών Αρχών μετά τη γνώμη των αρμοδίων Αστυνομικών Αρχών».

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γρ. Λαμπράκη 19, 14572 Δροσιά
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα
Τηλ. 213 2140125, fax: 210 8136129

Δροσιά :    -10-2011
Αρ. Πρωτ : 29175



6. 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».

7. Το  γεγονός  ότι  η  αρμοδιότητα  ελέγχου  και  η  τήρηση  των  σχετικών  διατάξεων  ανήκει   στη 
Δημοτική Αστυνομία του Δήμου (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, 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως προβεί στη λήψη της απόφασης 
για την τοποθέτηση ή μη ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

            ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ
       ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα
1. Το υπ’αριθμ. 27416/14-9-2012  αίτημα 
2. Το υπ’αριθμ. 32180/20-12-2011 

έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου 

3. Απόσπασμα τοπογραφικού 
διαγράμματος

Ε.Δ.
Α) Αρχείο Δ.Τ.Υ.
Β) Γενικό αρχείο


