
                                            
    

                                                                                                               
                                                          EIΣΗΓΗΣΗ 
 
            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
 
Θέµα :  «Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθµευση επί των  οδών 
Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
 
 
 

Σχετικά: 
 
 1) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα    Αρχιτεκτονική 
της    Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
 2) Ο  Ν .3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  
 Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». 
 3)Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
 4) Το άρθρο 34 παρ. 2 (η).  του Κ.Ο.Κ. Περί  «Στάσης - στάθµευσης οχηµάτων¨.  
 5) Η υπ΄ αρίθµ. 14/2011 Απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου , η οποία οµόφωνα 
γνωµοδοτεί και  εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων οδοσήµανσης απαγόρευσης εκ 
περιτροπής της στάθµευσης (τους µονούς και ζυγούς µήνες) επί των οδών Ανοίξεως και 
Πολυτεχνείου της  ∆.Κ. Κρυονερίου. 

 6)Η διενεργηθείσα αυτοψία των Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας µε την οποία 
διαπιστώθηκε  ότι το  κατάστρωµα των οδών Ανοίξεως και Πολυτεχνείου έχει πλάτος 7,90µ. 
είναι διπλής κατεύθυνσης και παρατηρείται συστηµατική στάθµευση και στις δύο πλευρές των 
οδών αυτών. 
 Σύµφωνα µε το Άρθρο 34 παρ. 2 (η), του Κ.Ο.Κ. η στάση και στάθµευση οχηµάτων 
απαγορεύεται «σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το 
εναποµένον πλάτος της λωρίδας µεταξύ οχήµατος και απαγορευτικής γραµµής υπέρβασης 
είναι µικρότερο από (3) µέτρα.». Συνεπώς το εναποµένον πλάτος λωρίδας στις 
προαναφερθείσες οδούς είναι 1,30µ. (1,30µ <3,00µ.), δεδοµένου ότι το µέσο πλάτος λωρίδας 
είναι 3,80µ. και το πλάτος διέλευσης οχήµατος  ανά κατεύθυνση είναι 2,50µ..Η διέλευση 
οχηµάτων και στις δύο κατευθύνσεις καθίσταται αδύνατη µε παράλληλη στάθµευση οχηµάτων 
και µε τη διέλευση της αστικής συγκοινωνίας τις ώρες αιχµής. 
 

 
H Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’αρ 54/2012 απόφασή της ,ενέκρινε κατά πλειοψηφία την 
«Τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθµευση επί των οδών Ανοίξεως & 
Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Δροσιά,7-12-2012    

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                               Αρ.πρωτ. 36270 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                            



Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται, 
 
Η τοποθέτηση ρυθµιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθµευση επί των οδών Ανοίξεως & 
Πολυτεχνείου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                    Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
 
 
 
                                                                                                                                               Νικόλαος Παππάς  
                                                                                                         Πολιτικός Μηχανικός 
                                                                                                  
  
                          
                                                                                
 

 

 
Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής  
3.Φ.Εισηγήσεων προς το  ∆.Σ. 

 


