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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαςη 9η τησ 9.9..2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφαςησ       35/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από ηο ππακηικό ηηρ 9/9/2011 ζςνεδπίαζηρ 

ηος ςμβοςλίος ηηρ Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Άνοιξηρ. 
 
    ήκεξα 9 Απγνύζηνπ 2011  εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 18.30 ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλνημεο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ύζηεξα από 
ηελ ππ’άξηζκ.27671/6-9-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο 
Κνηλόηεηαο Άλνημεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ εμώζπξα ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο θαη 
επηδόζεθε ζηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλνημεο γηα ζπδήηεζε θαη 
ιήςε απνθάζεσο ζηα θαησηέξσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δ/μεο.  
   ηε ζπλεδξίαζε απηή σο γξακκαηέαο παξεπξέζε ε θα Μπνπξηδόγινπ Φαλνπξία.  
 
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο πξέπεη λα δηαπηζησζεί ε απαξηία ηνπ ζώκαηνο. 
                   
        ΠΑΡΟΝΣΔ                                                         ΑΠΟΝΣΔ 
 Θενθίινπ πύξνο                                                   
 Σζηιηγθίξεο Μηράιεο                                              
 Μαλώινγινπ Υξύζα 
 Εώηνπ Βαζηιηθή 
 νθνύιε Δπαγγειία  
 
Ο Πξόεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλνημεο αθνύ δηαπίζησζε ηελ 
ύπαξμε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  
 
 1

ο
 Γνυμοδόηηζη πεπί παποσήρ ή μη ςδποδόηηζηρ ζηον κο Καμπύλη Ηυάννη.  

 2
ο
 Κςκλοθοπιακή μελέηη για ηην οδό Η. Βοςηζέλη.    

 3
ο
 Πποέγκπιζη ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ-ΟΤΕΔΡΗ-ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ηος  

     πςπιδάκος Δςάγγελος με διακπιηικό ηίηλο «ΣΑ ΟΤΒΛΑΚΗΑ ΣΟΤ ΛΗΥΟΤΓΖ». 
 4

ο
 Γιάνοιξη ηυν οδών Ανασυπηηών, Υπςζανθέμυν, Τακίνθος και Γαπδένιαρ (Σέπμα). 

 5
ο
   Δπίλςζη πποβλημάηυν με ηην καηαμέηπηζη ηος νεπού.  

 
Θέμα 2

ο
 : «Κςκλοθοπιακή μελέηη για ηην οδό Η. Βοςηζέλη». 

 
Γηα ην 2

ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε είπε ηα εμήο: 

«ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. πξση.: 21894/28.7.2011/Σ.Τ. Γήκνπ Γηνλύζνπ, δεηείηαη από ην 
πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Άλνημεο λα εθθξάζεη άπνςε, ζύκθσλα κε ην αξζξ.  83 
ηνπ λ. 3852/10, κεηά ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 21894/6.7.2011 αίηεζε ηεο θαηνίθνπ Αγγ. Κνύθα, 
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο νδνύ Η. Βνπηζέιε.  Ο δξόκνο είλαη 
ζηελόο θαη δηπιήο θαηεπζύλζεσο. Τπάξρεη δε έληνλε δπζθνιία ηηο βξαδηλέο ώξεο, ιόγσ ηεο 
ζηάζκεπζεο  νρεκάησλ  ζηνλ δξόκν, κε ηξόπν ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο 
ησλ νρεκάησλ από ηα παξθηλγθ ησλ ζπηηηώλ. 
  Καηά ηνλ Γ.Ο.Κ., ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ είλαη ε πξόβιεςε ρώξνπ ζηάζκεπζεο κέζα 
ζηα όξηα ησλ αθηλήησλ ηνπο. 
  Δπίζεο ζύκθσλα κε ην αξ. 34 &3β ηνπ Κ.Ο.Κ. «…απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε νρήκαηνο ζην 
νδόζηξσκα θαη κπξνζηά από ηελ είζνδν θαη έμνδν νρεκάησλ παξόδηνπ ηδηνθηεζίαο σο θαη 
απέλαληη από απηήλ, όηαλ ε νδόο είλαη ζηελή θαη παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο-έμνδνο νρεκάησλ 
εμ΄ απηήο» 
  Θεσξώ, όηη ε θάηνηθνο έρεη δίθην, δηόηη δελ πξέπεη λα εκπνδίδεηαη ε ρξήζε ησλ ηδηνθηεζηώλ  
ησλ θαηνίθσλ ζε όιν ην εηθνζηηεηξάσξν, ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ρξήζεσο 
ηεο εηζόδνπ ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζήο ηνπο, είηε γηα ιόγνπο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε ηνπο, είηε γηα 
επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο (γηαηξνί θιπ), πξέπεη δε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε είζνδνο – έμνδνο  
από απηνύο 
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  Πξνηείλσ λα ηξνπνπνηεζεί ε θπθινθνξηαθή κειέηε ζηελ νδό Η. Βνπηζέιε , ηελ απαγόξεπζε 
ζηάζκεπζεο κπξνζηά από εηζόδνπο – εμόδνπο  νρεκάησλ θαζώο θαη απέλαληη από απηέο ζε 
παξόδηεο ηδηνθηεζίεο, ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ., είηε κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο είηε 
κε άιια πξνβιεπόκελα λόκηκα κέζα. 
 
  Πξόεδξνο: To ζέκα εηζάγεηαη γηα ζπδήηεζε. 

Σν ζέκα ζπδεηείηαη από ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο ηνπο όπσο 
ζεκεηώλνληαη ιεπηνκεξώο ζηα επίζεκα πξαθηηθά πνπ ηεξήζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ.  

 ΠΡΟΔΓΡΟ: Σν ζέκα κπαίλεη ζε ςεθνθνξία 
 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΟΗΞΔΧ  
 ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ηέζζεπειρ (4) τήθοςρ ςπέπ μίαρ (1) καηά μειοτηθούνηορ ηηρ καρ Μανώλογλος 
Υπύζαρ, η οποία δήλυζε όηι απέσει ηηρ τηθοθοπίαρ, να μποςν πινακίδερ πος να 
απαγοπεύοςν ηην ΣΑΖ & ΣΑΘΜΔΤΖ ένανηι ηυν σώπυν ειζόδος και εξόδος 

οσημάηυν καθώρ και ένανηι αςηών ζε παπόδιερ ιδιοκηηζίερ, ζύμθυνα με ηο άπθπο 34 
παπ. 3β ηος Κ.Ο.Κ 

  
 
 

   Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 35/2011. 
 

                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                           ΣΑ  ΜΔΛΖ 
                 ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  
ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΝΟΗΞΖ                     1. ΣΗΛΗΓΚIΡΖ  ΜΗΥΑΛΖ 
                                                                                      2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΤ  ΥΡΤΑ 
              ΘΔΟΦΗΛΟΤ ΠΤΡΟ                                       3. ΕΩΣΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 
                                                                                      4. ΟΦΟΤΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 
                                                                                                                                             
   

Ακπιβέρ απόζπαζμα  
Άνοιξη αςθημεπόν 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ηος .Γ.Κ.Α. 

 
 
 
 

Θεοθίλος πύπορ  


