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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 20/2011                                                          ΘΕΜΑ
Ενημέρωση για τα δρομολόγια των λεωφορειακών
γραμμών αστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετούν το Δήμο
μας

Σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2011ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 2104/17-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  17-01-2011

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

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ,
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Σ., ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ.Σ.,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην ενημέρωση για
λεωφορειακών γραμμών αστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετούν το Δήμο μας.

 Αφού θέτει υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 1350/12-1-2011 σχετικό έγγραφο του
Δημάρχου Ιλίου κου Ζενέτου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Πληροφορηθήκαμε ότι προωθούνται σχέδια κατάργησης ή τροποποίησης των
λεωφορειακών γραμμών των αστικών συγκοινωνιών που εξυπηρετούν το Δήμο μας, εν αγνοία της
Δημοτικής Αρχής και των πολιτών του Ιλίου, γεγονός που αποτελεί βαθύτατη περιφρόνησή τους.

Η αλαζονική συμπεριφορά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) είναι
πρόκληση για τους κατοίκους μιας περιοχής, που κατά κύριο λόγο κατοικείται από χαμηλόμισθους
και χαμηλοσυνταξιούχους.

Με σχετική επιστολή, που αποστείλαμε στις 07.01.2011 στον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ κ. Δημήτριο
Δημητρίου, ζητήσαμε η οποιαδήποτε τροποποίηση της υπάρχουσας κατάστασης να κινείται προς
την κατεύθυνση της πύκνωσης των δρομολογίων και την αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας
και να προκύψει μέσα από το διάλογο και τη συναίνεση των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής
του Ιλίου.
Ζητήσαμε επίσης να έχουμε διαρκή ενημέρωση για τα σχέδια του ΟΑΣΑ που αφορούν τυχόν
τροποποιήσεις στις λεωφορειακές γραμμές της πόλης μας, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή
μας να συνεργαστούμε προς όφελος των πολιτών.
Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γνωρίζει ο ΟΑΣΑ και κάθε υπεύθυνος ότι θα βρει αντιμέτωπους
το σύνολο των κατοίκων και τη δημοτική αρχή του Δήμου Ιλίου.

Ο Αγώνας θα είναι σκληρός και ανυποχώρητος.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, κρίναμε σκόπιμο να το φέρουμε
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.»

Κατόπιν κατατέθηκε ψήφισμα από την παράταξη της κ. Τσίτσου, το οποίο αναφέρει ότι:

«Οι εξελίξεις στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών στοχοποιούν το δικαίωμα της λαϊκής
οικογένειας για φτηνές και ασφαλείς συγκοινωνίες.

Ο αγώνας των εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας είναι και ο αγώνας της εργατικής,
λαϊκής οικογένειας γιατί οι τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις από την πολιτική της κυβέρνησης μας
χτυπούν όλους αλύπητα.

Μας χτυπούν με τις νέες αυξήσεις – φωτιά στα εισιτήρια έως και 40%, με τις συγχωνεύσεις και
καταργήσεις δρομολογίων δυσκολεύοντας τη μετακίνηση και μεγαλώνοντας τους κινδύνους
ατυχημάτων, με την κατάργηση των μειωμένων και «ελευθέρας» εισιτηρίων για ειδικές κατηγορίες
του λαού. Επιπλέον, επιδιώκουν να μειώσουν το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να
περικόψουν δραστικά σε όσους μείνουν μισθούς, ωράρια και άλλα δικαιώματά τους.

Εμείς, σας Λαϊκή Συσπείρωση Ιλίου, καλούμε τον λαό της περιοχής μας να δώσουμε όλοι μαζί τη
μάχη για την απόκρουση της ιδιωτικοποίησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Για την οριστική
απόσυρση των σχεδίων της κυβέρνησης. Αυτή τη μάχη δεν πρέπει να την αφήσουμε μόνο στις
πλάτες των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες, είναι υπόθεση όλων μας, όλων των φορέων,
όλου του λαού. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Να μη περάσει η τρομοκρατία και η
ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων.
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Να παλέψουμε για συγκοινωνίες ποιοτικές, γρήγορες, φθηνές, ασφαλείς για όλους μας. Με δωρεάν
μετακίνηση όλη την ημέρα των ανέργων, των συνταξιούχων, των απόρων, των πολυτέκνων, των
αναπήρων,  των φοιτητών και των μαθητών,  των φαντάρων και άλλων ευπαθών ομάδων.  Με
δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων κατά τις ώρες που πάνε και γυρίζουν από τη δουλειά τους.
Με εργαζόμενους κατά τις ώρες που πάνε και γυρίζουν από τη δουλειά τους.  Με εργαζομένους
επαρκείς σε αριθμό και με πλήρη δικαιώματα.

Καλούμε τον λαό του Ιλίου να πεί:

- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

- ΔΗΜΟΣΙΟΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην απόφαση του Οργανισμού Αστικών

Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) που αφορά στην κατάργηση ή τροποποίηση των λεωφορειακών
γραμμών που εξυπηρετούν το Δήμο Ιλίου. Η όποια τροποποίηση της υπάρχουσας κατάστασης
οφείλει να προκύψει μέσα από το διάλογο και τη συναίνεση των κατοίκων της περιοχής και της δημοτικής
αρχής του Ιλίου και να κινείται στην κατεύθυνση  της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΑΣΑ και κάθε υπεύθυνος θα βρει αντιμέτωπους το σύνολο των
κατοίκων και τη δημοτική αρχή του Δήμου Ιλίου.

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Βλάχου Β., Παπαδογιαννάκη Α.,
Βερναδάκης Γ., Κακούρης Α., Γραμμένου Μ., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ., Γρετσίστα Ε.,
Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


