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ΘΕΜΑ    1  o   H. Δ.:   
« Συζήτηση  και λήψη απόφασης   για την  διαγράμμιση  
τμήματος  οδοστρώματος  στην οδό  Ηλέκτρας  που αφορά
την παρεμπόδιση  στάθμευσης  παρά την οδό  στη Κοινότητα 
 Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου  »

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:
Α)  Με  τις  διατάξεις  του  N.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»   το οποίο αντικαθίσταται από το άρθρο
84 του Ν 4555/2018  του <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ>>  όπως έχουν  τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα
και ορίζει ότι : 

Άρθρο 84,  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  διάφορα
θέματα  

Β) Με το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με αρ. Πρωτ.  2616/24-01-
2023. 

Ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Αγ. Στεφάνου  μετά τα παραπάνω  εισηγείται  στους
Συμβούλους   το  1ο θέμα της Η. Δ.  τους ενημερώνει συγκεκριμένα ότι  σύμφωνα με  την  από
29/12/2022 αίτηση προς το Δήμο   Διονύσου  ζητήθηκε η  απαγόρευση στάθμευσης  στο χώρο



στάθμευσης  στην οδό Ηλέκτρας  έναντι του αριθμού  19 Α που βρίσκεται στη  Κοινότητα  Αγίου
Στεφάνου  και  παρά  του  πεζοδρομίου  έναντι  της  εισόδου  –  εξόδου  χώρου   στάθμευσης  της
ιδιοκτησίας  επί της οδού  28ης Οκτωβρίου 26 που βρίσκεται   στον Εύξεινο Πόντο . 

Σύμφωνα με τον  Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999 “Κύρωση του Κ.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει συγκεκριμένα  στο άρθρο 34 και στις παρ.  3Β ,3γ , και 3θ   η στάθμευση οχήματος στο
οδόστρωμα απαγορεύεται :
3β) -- μπροστά  από την είσοδο – έξοδο οχημάτων  παροδίου ιδιοκτησίας  ως και απέναντι από
αυτήν , όταν η οδός  είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος  οχημάτων εξ αυτής ,

3γ)--- σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από το χώρο
που έχει σταθμεύσει

3θ) – αν  εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνονται κατάλληλα . 
 
 Κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε η αρμόδια υπηρεσία της Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  διαπίστωσε
ότι συμφωνεί με τα  αποτελέσματα της αυτοψίας της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που δηλώνουν ότι
το πλάτος  του οδοστρώματος  της οδού Ηλέκτρας μπροστά από την είσοδο του χώρου στάθμευσης
της  απέναντι  ιδιοκτησίας   είναι  περίπου  4,80  μέτρα.  Καθώς   επίσης   διαπιστώθηκε   ότι  στη
παραπάνω  ιδιοκτησία  υπάρχει  ράμπα  πλάτους  4μέτρων  και  μήκους  5  μέτρων  έμπροσθεν  της
εισόδου στάθμευσης.
Επισημαίνοντας στη συνέχεια  ότι συμφωνούμε με την διαπίστωση της Τ.Υ.   ότι  το πλάτος της
συγκεκριμένης  οδού  περίπου  4,80  μέτρων  δεν  θεωρείτε   τόσο  μικρό  ώστε  να  μην  μπορεί  με
απαιτούμενους ελιγμούς  ενός οχήματος προκειμένου να εισέλθει ή εξέλθει από το χώρο στάθμευσης
της  αιτούμενης  ιδιοκτησίας    σε   περίπτωση    που  υπάρχει  σταθμευμένο  όχημα  παρά  του
πεζοδρομίου.

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
Μετά  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος   αφού  ενημέρωσε  τα  Μέλη  του  Σ/λίου  της   Κοινότητας  Αγ.
Στεφάνου  προτείνει  να διατυπώσουν τις προτάσεις  τους   για να εγκριθεί σχετική απόφαση για το
παραπάνω θέμα της Η. Δ.

Καθώς επίσης  μετά την απόφαση της Κοινότητας  Αγ. Στεφάνου ,θα αποσταλλεί στην αρμόδια Δ/νση Τ.
Υ. του Δήμου που  θα την  προωθήσουν  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  για ενέργειες..

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 
Για  πληροφορίες  και  διευκρινήσεις,  σας  ενημερώνουμε  ότι  ο  πλήρης  φάκελος  του  θέματος
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα γραφεία της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, οδός
Πεντζερίδη 3 στον Άγ. Στέφανο.

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

                                                                          ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


