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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                    
 Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ   

 Δ Η Μ Ο Σ  Ω Ρ Ω Π Ο Υ   

                            

         

                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                     Από το αριθμ.22/27-09-2017 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

 

 

                                           Αριθμός Απόφασης  270/2017 

 

 

 Θέμα: «Λήψη απόφασης για την αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος για την κατασκευή 

του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου Νέων Παλατίων-Μαρκοπούλου 

Δήμου Ωρωπού». 

 

 

 

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου 

Ωρωπού  σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου  2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:45, συνήλθε σε δημόσια 

τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. 19864/22-

09-2017 πρόσκληση του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Στέργιου Γκικάκη, που 

επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, παρόντος & του Δημάρχου κ. Θωμά 

Ρούσση.  

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) 

Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα ένας (31) ήτοι:                                 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Δέδες Κωνσταντίνος, 

4- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,5- Δάβρης Γεώργιος,6- Κιούσης Κωνσταντίνος,7- Μαντάς  

Γεώργιος,8- Θεοδώρου Ανδρέας,9- Τόλιας  Μιχαήλ,10- Καυκόπουλος Σπυρίδων,11- Βάθης    

Ιωάννης,12-Μαντάς Νικόλαος,13- Τζεβελέκος Νικόλαος,14- Πούλος   Γεώργιος,15-Γκικάκης   

Στέργιος,16- Σωτήρχου-ΤοτόμηΔήμητρα,17-ΣιδέρηςΓεώργιος,18- Πάντος Γεώργιος, 

19- Καστελλάνου Μαγδαληνή,20- Σιδέρης Χρήστος,21- Σταύρου Ιωάννης,22- Τσεκρεζής 

Χρήστος,23- Πέππας Παναγιώτης,24- Σωτήρχος Δημήτριος,25- Λέκκας Ανδρέας,26- Γιασημάκης  

Γεώργιος,27- Αρμυριώτης Γεώργιος,28- Χατζηιωάννου Άγγελος,29- Δέδες  Πέτρος,30- Ράπτης  

Σπυρίδων,31- Χασιώτης  Μιχαήλ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Γαζβινιάν Ανδρέας,2-Δάβρης Στέφανος ,3- Αλεξανδράτου Ανδριανή, 

4-Παρδάλης Δημήτριος,5-Οικονομάκος Ιωάννης,6- Πάντος Ευάγγελος,7- Ανυφαντής Κων/νος 

(δικαιολογημένα απών),8- Παπαγιάννης Γεώργιος,9- Δημητρίου Επαμεινώνδας,10- Χασιώτης  

Παναγιώτης, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν προσήλθαν. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1-Καζαμίας Θεοφάνης(Νέων Παλατίων),2-Φαφούτης 

 Ιωάννης (Σκάλας Ωρωπού),3-Λιθαδιώτης Γεώργιος (Χαλκουτσίου),4-Βασιλάκος Σπυρίδων 

 (Πολυδενδρίου),5-Χορμοβίτης Δημήτριος(Καλάμου),6-Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού) και  οι Τοπικοί  

Σύμβουλοι Μαρκοπούλου  κ.κ Αρμυριώτης Δημήτριος και  Τσάκωνας Γεώργιος. 

Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Ο κ. Παρδάλης Δημήτριος προσήλθε κατά την διάρκεια των  

ανακοινώσεων. 

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Μετά την συζήτηση του 1
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης  

αποχώρησε η κα. Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία και μετά την συζήτηση του 2
ου 

θέματος της  

ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Τζεβελέκος Νικόλαος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου κα Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση   

των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

O Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το όγδοο (8
ο
) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  και έδωσε το λόγο  στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δέδε Κωνσταντίνο ο  
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 οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής: 

Το έργο αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Νέων Παλατίων-Μαρκοπούλου και 

συγκεκριμένα τη διαμόρφωση της μίας πλευράς (προς την θάλασσα) της Ε.Ο. 34 σε μήκος 2.400μ. 

περίπου. Οι διαμορφώσεις θα γίνονται εντός του εύρους που καταλαμβάνει σήμερα η επαρχιακή οδός 

και θα περιλαμβάνουν: 

 τον ανασχεδιασμό και τη διαπλάτυνση του υφιστάμενου παραλιακού πεζοδρόμου (σε όσο μήκος 

αυτός υπάρχει). 

 τον σχεδιασμό νέου πεζοδρόμου σε όσα τμήματα δεν υπάρχει. 

 τη δημιουργία χώρων ανάπαυσης και θέας σε επιλεγμένα σημεία όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος 

 την οργάνωση χώρων στάθμευσης κατά μήκος του πεζοδρόμου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.   

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Με το υπ' αριθμ.πρωτ.18487/15-09-2016 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου  Ωρωπού και του 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού  Γεώργιου Κωσταρά, ανατέθηκε στον δεύτερο συμβαλλόμενο η 

εκπόνηση της μελέτης του θέματος.  

  Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21167/19-10-2016 έγγραφο κατατέθηκε από τον μηχανικό η μελέτη του 

θέματος, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία εγκρίθηκε 

με την υπ' αριθμ. 251/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής με την υπ' 

αριθμ. 392/2016 Απόφαση Π.Σ.Π.Α.. 

 Με την υπ’ αριθμ. 177/2017 Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση 

της ως άνω μελέτης, λόγω του επανακαθορισμού περιγραφικών τιμολογίων εργασιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις έργων όπως αυτά καθοριστήκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ 

466(5)/ΦΕΚ 1994/Β’/09-06-2017 Απόφαση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 79  του Ν. 3463/2006 :«Οι δημοτικές και κοινοτικές 

αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο 

πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: α) θέτουν κανόνες:……4. Για τη ρύθμιση της 

κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη 

λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία 

μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους». 

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας «Μέτρα που 

αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως στον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του 

οδοστρώματος ή της οδού, στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, στον 

προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και 

γενικά  στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων 

κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου 

στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των 

αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων 

των ΟΤΑ που αφορούν τα μέτρα που περιγράφονται στο α. 52 ΚΟΚ αποτελούν ρυθμίσεις 

κανονιστικού χαρακτήρα, καθώς θεσπίζουν γενικούς κανόνες κυκλοφορίας που αφορούν σε ένα 

ευρύ αριθμό διοικούμενων, οι αποφάσεις δε αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Προκειμένου ο Δήμος Ωρωπού να προχωρήσει στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την 

Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου απαιτείται έγκριση της αλλαγής διατομής του 

οδοστρώματος βάσει των άρθρων 52 παρ. 1 του ΚΟΚ και 79 του Ν.3463/2006 από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή του πεζόδρομου μεταβλητού πλάτους από 2,00 έως 

3,00μ. επί του παραλιακού μετώπου επηρεάζει τη διατομή του οδοστρώματος, αφήνοντας όμως 

επαρκή χώρο για την κυκλοφορία των οχημάτων (3,75μ. κατ’ ελάχιστον), χωρίς να παρεμποδίζεται η 

εύρυθμη λειτουργία της παραλιακής οδού. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση αλλαγής διατομής του οδοστρώματος για 

την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Νέων Παλατίων-

Μαρκοπούλου Δήμου Ωρωπού». 

              Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
                Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

               1-την  εισήγηση του Αντιδημάρχου 

               2-τις διατάξεις τις παρ.1 του άρθρου 52 του ΚΟΚ  

 3-τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 

 4-την υπ΄αριθμ.17/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 5-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010(αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου) 

             Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα τηρούμενα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα 

             πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Γιασημάκη,  

             Αρμυριώτη, Χατζηιωάννου, Δέδε Πέτρου, Ράπτη Σπυρίδωνα και  Χασιώτη Μιχάλη, οι οποίοι  

             δήλωσαν παρόντες 

                                            

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α-Εγκρίνει την αλλαγή διατομής του οδοστρώματος της Ε.Ο. 34 σε μήκος 2.400μ. περίπου, για την 

κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου Νέων Παλατίων-Μαρκοπούλου 

Δήμου Ωρωπού», σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Β- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Θωμά Ρούσση για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

 

                                     Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 270/2017. 

                   Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

      Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου               Η Γραμματέας 

             Στέργιος Γκικάκης                                 Καστελλάνου Μαγδαληνή 

 

                                                            Τα Μέλη                                                                                         
1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Δέδες Κωνσταντίνος,4-Δάβρης Γεώργιος,5- Κιούσης 

Κωνσταντίνος,6- Μαντάς Γεώργιος,7- Θεοδώρου Ανδρέας,8- Τόλιας  Μιχαήλ,9- Καυκόπουλος Σπυρίδων, 

10- Βάθης   Ιωάννης,11-Μαντάς Νικόλαος,12- Πούλος   Γεώργιος,13-Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,14-Σιδέρης 

Γεώργιος,15- Πάντος Γεώργιος,16-Παρδάλης Δημήτριος,17- Σιδέρης Χρήστος,18- Σταύρου Ιωάννης,19- Τσεκρεζής 

Χρήστος,20- Πέππας Παναγιώτης,21- Σωτήρχος Δημήτριος,22- Λέκκας Ανδρέας,23- Γιασημάκης Γεώργιος, 

24- Αρμυριώτης Γεώργιος,25- Χατζηιωάννου Άγγελος,26- Δέδες  Πέτρος,27- Ράπτης Σπυρίδων,28-Χασιώτης 

Μιχαήλ. 

 

                                                                                                              Ακριβές   Απόσπασμα 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

                                                                                                               Στέργιος Παν. Γκικάκης          
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