
                                            
    

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

EIΣΗΓΗΣΗ 
 
Θέµα : «Tροποποίηση της κυκλοφοριακής µελέτης της οδού Βουτσέλη στην ∆.Κ  
Άνοιξης». 
 

                                            

Έχοντας υπόψη: 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του  Ν.3852/2010 παρ. 1 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
2)Την  υπ’ αρ.21894/6-7-2011 αίτηση της κ. Κούκα Αγγέλας, κατοίκου στην οδό 
Ι.Βουτσέλη της ∆.Κ.   Άνοιξης.  
3)Την  ταυτάριθµη απάντηση της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών. 
4)Τις  υπ’ αριθ. 35/2011 & 05/2012 αποφάσεις  της ∆.Κ.   Άνοιξης. 
5)Την υπ’ αριθ. 3414/27-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
6) Την υπ’αρ.14781/29-5-2012 ∆ιαµαρτυρία-αίτηση  κατοίκων της οδού Βουτσέλη. 
7) Την υπ’ αριθ. 133/2006 απόφαση του ΚΣ της κοινότητας Άνοιξης. 
     
         Ύστερα από επιτόπια αυτοψία, που διενήργησε ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ και µετά 
από συνοµιλία µε κατοίκους της οδού Ι.Βουτσέλη διαπιστώθηκε ότι στην 
πλειοψηφία τους ήταν πλήρως ευχαριστηµένοι µε το καθεστώς λειτουργίας της οδού 
όπως αυτό είχε καθορισθεί µε την αριθµ. 133/2006  απόφαση του K.Σ Ανοιξης. 
Με την  αρ. 43/2012 απόφασή της η Ε.Π.Ζ ενέκρινε οµόφωνα την απαγόρευση της 
στάθµευσης από ώρας 07.00-19.00 σύµφωνα µε το καθεστώς που ίσχυε µε την 
προαναφερόµενη απόφαση του Κοινοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Άνοιξης. 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται: 
  
1. όπως επικαιροποιηθεί και εγκριθεί ώστε να  επανέλθει σε ισχύ η αριθµ. 133/2006 
απόφαση του K.Σ  Άνοιξης ως κατωτέρω: 
Α. Η απαγόρευση στάθµευσης στην οδό Ι.Βουτσέλη της ∆.Κ Άνοιξης  κατά το 
χρονικό διάστηµα  από τις 07:00 π.µ µέχρι τις 19:00 µ.µ. 
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Β. Να ληφθεί µέριµνα από τους κατοίκους στους οποίους θα κοινοποιηθεί η 
απόφαση του ∆.Σ  ώστε να µην παρεµποδίζουν τις εισόδους-εξόδους των κατοικιών 
και να φροντίζουν για την ελεύθερη διέλευση των οχηµάτων όλο το εικοσιτετράωρο. 

Το αριθµ. 27259./12-9-2012  έγγραφό µας ,ανακαλείται(η προηγούµενη εισήγηση). 
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Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής                                                          . 
3.Φ.Εισηγήσεων προς το ∆.Σ. 

 


