
                                          
    

                                                                                                        
                                                                   EIΣΗΓΗΣΗ 

            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

       ΘΕΜΑ : « Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της  
Λ.Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά 
στη ∆Κ Άνοιξης  προκειµένου να πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών». 

ΣΧΕΤIKA.:   

 1.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2.Οι διατάξεις του Ν3852/2010 άρθρο73 παρ.Β(ii). 

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κ∆Κ (Ν.3463/2006) στις αρµοδιότητες των ΟΤΑ 
µεταξύ άλλων περιλαµβάνεται η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός 
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η λήψη µέτρων 
για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

4.-Την υπ’αρ.16893/22-5-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας µε όλα τα σχετικά 
έγγραφα. 

5.- Την υπ’αρ.20/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Κατόπιν αυτοψίας της  Τεχνικής Υπηρεσίας-µετά την υπ’αρ.11375/2-4-2014 αίτηση 
της κ.Παππά ∆έσποινας- επί της Λ.Ανοίξεως στην περιοχή γύρω από το πάρκο και 
το γήπεδο µπάσκετ κοντά στις οδούς Πρωταγόρα και Ουρανίας διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει αυξηµένη κυκλοφορία οχηµάτων που κινούνται µε ταχύτητα άνω των 50χλµ 
στη Λ.Ανοίξεως, περιορισµένα και µικρού πλάτους πεζοδρόµια λόγω του µικρού 
πλάτους του δρόµου. 

Επίσης στην περιοχή  υπάρχει σήµανση που προειδοποιεί για κίνηση παιδιών και 
ύπαρξη παιδότοπου αλλά δεν είναι επαρκής κι έντονη ώστε να αποτρέπεται η 
αυξηµένη ταχύτητα των οχηµάτων η οποία αποτελεί κίνδυνο για πεζούς και 
ποδηλάτες. 

 

Με την υπ’αρ.20/2014 η ΕΠΖ-αφού πρώτα η ολοµέλεια συµφώνησε να παρθεί 
απόφαση ελλείψει απόφασης Τοπικού Συµβουλίου Άνοιξης λόγω της 
σηµαντικότητας του θέµατος- ενέκρινε οµόφωνα  την επιπρόσθετη τοποθέτηση 
σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου 
µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆Κ Άνοιξης   προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών, καθώς και να επεκταθεί µέχρι το 
γεφύρι που βρίσκεται στα όρια του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την ∆Κ Εκάλης όπου 
υπάρχει έλλειψη ορατότητας. 

 
           Με βάση τα ανωτέρω : 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την επιπρόσθετη 
τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως στην περιοχή 
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του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών, καθώς και να επεκταθεί µέχρι το 
γεφύρι που βρίσκεται στα όρια του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την Εκάλη όπου υπάρχει 
έλλειψη ορατότητας. 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
    Συνηµµένα 

1.H υπ’αρ. 16893/22-5-2014 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.                                        Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                                             
2. Η υπ’αρ.20/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

                                                                                                                                                       Πολιτικός Μηχανικός                

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

                                                                                                    
                     
                                                                               
                                                                                                                                         
  

 
 

 

                                                                                                                          
                                                                                                  

 


