
 

 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  1ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  004/2023 

Αριθμ. Πρωτ.: 5139/24.01.2023    ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης υπηρεσίας «Συλλογής, αξιολόγησης, 

επεξεργασίας & τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών φόρτων επιπέδων 

εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε 

διάφορους κόμβους του Δήμου» 

      Σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου 

Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» 

και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2748/13.01.2023 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 13.01.2023. 

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

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ 

ΣΟΦΙΑ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

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

παρόντα 34, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

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

Ο Προ εδρος του Δημοτικου  Συμβουλι ου κ. Χαραλαμπο πουλος Ιωα ννης εισα γει στο Συμβου λιο για 

συζη τηση το 4ο θε μα της ημερη σιας δια ταξης που αφορα  την λήψη απόφασης για έγκριση ανάθεσης 

υπηρεσίας «Συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας & τεκμηρίωσης κυκλοφοριακών φόρτων επιπέδων 

εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου».   

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.  2059/11.01.2023 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το άρθρο 52 του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 ΦΕΚ 57Α/23-3-1999, 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007) 
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013 ΦΕΚ 2302/Β’/16-09-2013 «Έγκριση Τεχνικών 

Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον της οδικής ασφάλειας.» 
4. Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4782/2021 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ13/ο/1372/29-12-2017 ΦΕΚ 85/Β’/23-01/2018 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας 
για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών» 

6. Την υπ’ αριθμ. 900156/20-11-2020 «Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την υπ’ αρ. 240/13-10- 
2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής», «Κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.» 

7. Το υπ’ αρ. 1084401/27-10-22 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της 
Περιφέρειας Αττικής περί «αιτήματος για εξέταση αύξησης χρόνου πρασίνου στον κόμβο 
Λ.Θηβών – Αγίου Νικολάου – Μενελάου». 

8. Το υπ’ αρ. 928/5-1-2023 «Αίτημα για εξέταση τροποποίησης της μελέτης φωτεινής 
σηματοδότησης του κόμβου Λ. Θηβών & Ιδομενέως (Α.Κ. 7204) στο Δήμο Ιλίου.» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες κυκλοφοριακού ανασχεδιασμού κόμβων ή κλάδων 

μεταξύ κόμβων, υπάρχει ανάγκη μετρήσεων του μεγέθους της κυκλοφορίας, του επιπέδου 

εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων και η συσχέτιση τους με την χωρητικότητα των 

οδών και τον χρόνο διέλευσης των πεζών. 

Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προκύπτει για την 

τεκμηρίωση προτάσεων από την Τ.Υ. οποιουδήποτε κυκλοφοριακού σχεδιασμού, οποιουδήποτε 

επιπέδου, όπως. 

- Ένταξη και σχεδιασμός πεζοδιαβάσεων – προσβασιμότητα (Αριθμ. οικ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 ΦΕΚ 5045/Β/21 «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 

Προσβασιμότητας»). 

- Έλεγχοι εξυπηρέτησης κόμβων. Σχετικά Αιτήματα : α) υπ’ αρ. 1084401/27-10-22 έγγραφο 
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της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής περί «Αίτημα 

για εξέταση τροποποίησης της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Λ. Θηβών - 

Έκτορος (Α.Κ. 7203) στο Δήμο Ιλίου.», - σχετ.7 & β) υπ’ αρ. 928/5-1-2023 «Αίτημα για 

εξέταση τροποποίησης της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Λ. Θηβών & 

Ιδομενέως (Α.Κ. 7204) στο Δήμο Ιλίου.» - σχετ.8 

- Τεκμηρίωση αναγκαιότητας δημιουργίας ή κατάργησης διαμπερών στρεφουσών και 

λοιπών κινήσεων. 

- Αιτήματα έγκρισης αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών. 

(Δ13/ο/1372/29-12-2017 ΦΕΚ 85/Β’/23-01/2018 «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη 

χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών») 

- Εξέταση οδικής ασφάλειας. 

Η ως άνω υπηρεσία προτείνεται να ανατεθεί σε ιδιώτες που έχουν τη δυνατότητα να την παρέχουν 

και οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη γνώση εμπειρία και τον κατάλληλο    εξοπλισμό μέτρησης 

κυκλοφορίας, διότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δε διαθέτει, τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης 

συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων, το απαιτούμενο προσωπικό και την 

εμπειρία ανάλυσης και τεκμηρίωσης αυτών. 

 
Έτσι λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση με την οποία  να 

εγκρίνεται η ανάθεση υπηρεσίας «συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας & τεκμηρίωσης 

κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά 

πρόσβαση σε διάφορους κόμβους του Δήμου».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσίας «συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας & τεκμηρίωσης 

κυκλοφοριακών φόρτων και επιπέδων εξυπηρέτησης όλων των επιτρεπόμενων κινήσεων ανά πρόσβαση 

σε διάφορους κόμβους του Δήμου», όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 Στην παρούσα απόφαση έδωσαν λευκή ψήφο οι κ.κ. Σταματόπουλος Ν., Κυριακοπούλου Π., Ρήγας 

Π. & Κούκος Χ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου».  

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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