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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 Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 9/9/2011 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 
    Σήμερα 9 Αυγούστου 2011  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.27671/6-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης που δημοσιεύθηκε στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος και 
επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας δ/ξης.  
   Στη συνεδρίαση αυτή ως γραμματέας παρευρέθη η κα Μπουρτζόγλου Φανουρία.  
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής πρέπει να διαπιστωθεί η απαρτία του σώματος. 
                   
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Θεοφίλου Σπύρος                                                   
 Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                              
 Μανώλογλου Χρύσα 
 Ζώτου Βασιλική 
 Σοφούλη Ευαγγελία  
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης αφού διαπίστωσε την 
ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
 1

ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στον κο Καμπύλη Ιωάννη.  

 2
ο
 Κυκλοφοριακή μελέτη για την οδό Ι. Βουτσέλη.    

 3
ο
 Προέγκριση ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΟΥΖΕΡΙ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του  

     Σπυριδάκου Ευάγγελου με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΛΙΧΟΥΔΗ». 
 4

ο
 Διάνοιξη των οδών Αναχωρητών, Χρυσανθέμων, Υακίνθου και Γαρδένιας (Τέρμα). 

 5
ο
   Επίλυση προβλημάτων με την καταμέτρηση του νερού.  

 
Θέμα 2

ο
 : «Κυκλοφοριακή μελέτη για την οδό Ι. Βουτσέλη». 

 
Για το 2

ο
 θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση είπε τα εξής: 

«Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 21894/28.7.2011/Τ.Υ. Δήμου Διονύσου, ζητείται από το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης να εκφράσει άποψη, σύμφωνα με το αρθρ.  83 
του ν. 3852/10, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 21894/6.7.2011 αίτηση της κατοίκου Αγγ. Κούκα, 
για την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της οδού Ι. Βουτσέλη.  Ο δρόμος είναι 
στενός και διπλής κατευθύνσεως. Υπάρχει δε έντονη δυσκολία τις βραδινές ώρες, λόγω της 
στάθμευσης  οχημάτων  στον δρόμο, με τρόπο ώστε να εμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος 
των οχημάτων από τα παρκινγκ των σπιτιών. 
  Κατά τον Γ.Ο.Κ., υποχρέωση των ιδιοκτητών είναι η πρόβλεψη χώρου στάθμευσης μέσα 
στα όρια των ακινήτων τους. 
  Επίσης σύμφωνα με το αρ. 34 &3β του Κ.Ο.Κ. «…απαγορεύεται η στάθμευση οχήματος στο 
οδόστρωμα και μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και 
απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχημάτων 
εξ΄ αυτής» 
  Θεωρώ, ότι η κάτοικος έχει δίκιο, διότι δεν πρέπει να εμποδίζεται η χρήση των ιδιοκτησιών  
των κατοίκων σε όλο το εικοσιτετράωρο, ιδιαίτερα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης χρήσεως 
της εισόδου του χώρου στάθμευσής τους, είτε για λόγους ανάγκης του χρήστη τους, είτε για 
επαγγελματικούς λόγους (γιατροί κλπ), πρέπει δε να είναι δυνατή η άμεση είσοδος – έξοδος  
από αυτούς 
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  Προτείνω να τροποποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη στην οδό Ι. Βουτσέλη , την απαγόρευση 
στάθμευσης μπροστά από εισόδους – εξόδους  οχημάτων καθώς και απέναντι από αυτές σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., είτε με τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης είτε 
με άλλα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα. 
 
  Πρόεδρος: To θέμα εισάγεται για συζήτηση. 

Το θέμα συζητείται από τα μέλη του Συμβουλίου που εξέφρασαν τις απόψεις τους όπως 
σημειώνονται λεπτομερώς στα επίσημα πρακτικά που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

τέσσερεις (4) ψήφους υπέρ μίας (1) κατά μειοψηφούντος της κας Μανώλογλου 
Χρύσας, η οποία δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας, να μπουν πινακίδες που να 
απαγορεύουν την ΣΤΑΣΗ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ έναντι των χώρων εισόδου και εξόδου 

οχημάτων καθώς και έναντι αυτών σε παρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το άρθρο 34 
παρ. 3β του Κ.Ο.Κ 

  
 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2011. 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ                     1. ΤΣΙΛΙΓΚIΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 
                                                                                      2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ 
              ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ                                       3. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                                                                      4. ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
                                                                                                                                             
   

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


