
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  029/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 23539/31.03.2022      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης 
«Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού Πρωτεσιλάου, 
μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος» 

Σήμερα την 24η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

20379/18.03.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την 18.03.2022, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, 

άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση 

για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του 

ΥΠΕΣ (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά 

το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, ε) την 

εγκύκλιο με αριθμ. 643 ΥΠΕΣ (Α.Π.:69472/24.09.2021): Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας» και στ) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 19515/12.10.2021). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ 
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ΙΩΑΝΝΗΣ,, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, 

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, 

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Μέλη Δ.Σ.: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 4ου  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη 

απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης επί της οδού 

Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 006/2022 ΑΕΠΖ (με ΑΔΑ: 

ΨΦ6ΚΩΕΒ-5ΓΓ ) & το υπ’ αριθμ. 20767/21.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπ’ όψη:. 

- τα άρθρα  34  και  52  του  Ν.  2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 

όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 

- την υπ’ αρ. Δ13/ο/1372 /2018 ΦΕΚ 85/Β/2018 «έγκρισης τεχνικής 

οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε 

διαβάσεις πεζών» 

και τα σχετικά: 
 

1. τη με αρ. πρωτ. 50407/ 2021 έγγραφο μας προς Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτ. Αττικής 
 
2. το με αριθ. πρωτ. 300740/57862/2021 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη. 
 
3. το με αριθμό. Πρωτ. 82594/10-11-2021 έγγραφο του Α’ τμήματος Τροχαίας 

Δυτικής Αττικής «περί ιστορικού τροχαίων ατυχημάτων» 

4. το με αριθμό. Πρωτ 4037/10-03-2022 σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμού 

Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών) 
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5. το από Νοεμβρίου 2021 Σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:500 της Τ.Υ. 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σχετικά 1 έως 4 και έχοντας υπόψη τα άρθρα 34 και 52 

του Ν. 2696/99, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί, η Τ.Υ. συνέταξε σχέδιο κλίμακας 1:500 

κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφορά Δημιουργία Πεζοδιάβασης μεταξύ των οδών 

Νέστωρος και Πάριδος, με σκοπό την ασφαλέστερη διέλευση των πεζών προς και από 

την πλατεία «Γεννηματά». Για την επιλογή της θέσης ελήφθησαν υπ’ όψιν: 

• Τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού: αριθμός λωρίδων, πλάτος οδοστρώματος και 
πεζοδρομίων. 

• Η ύπαρξη σημείων παραγωγής - έλξης μετακινήσεων όπως το εμπορικό κέντρο, 

• Η ύπαρξη θέσεων στάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επί της οδού όπου έλαβε και 
τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. (σχετ.4). 

 
• Το καθεστώς στάθμευσης της οδού. 

• Τις συνθήκες ορατότητας για τη θέση της προτεινόμενης πεζοδιάβασης τόσο των 

πεζών, οι οποίοι ελέγχουν τη διερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων, όσο και των 

οδηγών, οι οποίοι ελέγχουν την ύπαρξη της πεζοδιάβασης και τη χρήση της από 

διερχόμενους πεζούς. 

• Χαρακτηριστικά εμπόδια τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την ορατότητα 

• Η ύπαρξη τυχόν κάθετων οδών πλησίον της θέσης της προτεινόμενης πεζοδιάβασης, 

η απόστασή τους από αυτή και η ορατότητα που παρέχεται στους οδηγούς οι οποίοι 

βγαίνουν από τις οδούς αυτές. 

• Η ύπαρξη παρόδιων εγκαταστάσεων. 

• Η ύπαρξη άλλων σηματοδοτημένων ή μη διαβάσεων σε απόσταση μικρότερη των 

100 μέτρων όπως η σηματοδοτούμενη διάβαση στη συμβολή των οδών Πριάμου & 

Πρωτεσιλάου (90 μ<100μ). 

• Ο φωτισμός της οδού. 

• Η ύπαρξη ή μη ραμπών ΑΜΕΑ και οδηγών τυφλών (Μελέτη Ανακατασκευής των 

πεζοδρομίων της οδού Πρωτεσιλάου). 

 Κατόπιν των ως άνω εισηγούμεθα την λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης 

κυκλοφοριακής ρύθμισης «Δημιουργία πεζοδιάβασης - επί της οδού Πρωτεσιλάου, μεταξύ 

των οδών Νέστωρος και Πάριδος». 

Για την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 

τρέχοντος  έτους.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 
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                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την κυκλοφοριακή ρύθμιση «Δημιουργία πεζοδιάβασης - επί της οδού 

Πρωτεσιλάου, μεταξύ των οδών Νέστωρος και Πάριδος», όπως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

             Για την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός 

του τρέχοντος  έτους. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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