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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 14981/05-04-2011  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης 121/2011                                                          ΘΕΜΑ 

Πρόταση τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 2138
Α
 (Χώρος  

ΕΡΤ) και Ο.Τ. 2141 (ΚΧ) 

 

Σήµερα στις 31 Μαρτίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθµ. 13298/24-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  24-03-2011      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 

                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ., ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σταυρούλα, Ζορµπά Καλοµοίρα, Σταµατόπουλος Γεώργιος, Παπαδογιαννάκη 
Αναστασία, Κόχυλα Καλλιόπη & Βλάχου Βασιλική απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση των 
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως 
O ∆.Σ. κος Αποστολόπουλος ∆ηµήτριος απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 3ου θέµατος της 
ηµερησίας διατάξεως και προσήλθε στο 4ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 

******************* 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την πρόταση τροποποίησης σχεδίου 
στο Ο.Τ. 2138Α (Χώρος ΕΡΤ) και Ο.Τ. 2141 (ΚΧ). 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 028/23-03-2011 Α.Ε.Π.Ζ.. & το υπ’ 
αριθµ.  10728/10-03-2011 έγγραφο της Τεχνική Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Σχετ. Α.∆.Σ. 336/17-07-2008 - συν/νο 1 

Σχετ. 11810/17-3-2009 (αρ.πρωτ. ΥΠ.Ε. & Κ.Α.: 12413/19-3-2009) - συν/νο 2 
Το Κ.ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ µε την υπ’αρ. 161/16-12-2010 πράξη του  
Α) ενέκρινε την τροποποίηση στο ΟΤ 2138Α και 2138Γ  βάσει της από 10-12-2010 σχετικής 
εισήγησης της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ – (συν/νο 3) η οποία προωθείται για 
την έκδοση σχετικού Π.∆/τος µε συνυπογραφή του Υπουργού Πολιτισµού & Τουρισµού (σχετική 
Α.∆.Σ. 336/2008) & 
Β) πρότεινε την τροποποίηση  στο Ο.Τ. 2141Α (Κ.Χ.) του ∆ήµου µας σύµφωνα µε το Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα κλίµακας 1:1000 (συν/νο 4). 
Κατόπιν της ως άνω πρότασης, η οποία έχει διαβιβασθεί µε το υπ’αρ. 2942/20-01-2011 έγγραφο 
του ΥΠΕΚΑ  (αρ.πρωτ. ∆ήµου Ιλίου 4412/31-01-2011), προκειµένου να τηρηθεί η νόµιµη 
διαδικασία για το ΟΤ 2141Α (Κ.Χ.) πρέπει να εκφράσουµε την γνώµη µας  και να τηρηθεί η νόµιµη 
διαδικασία ανάρτησης της ως άνω πρότασης (αρ. 3 του Ν.∆. της 17/03/1923). 
Για την ως άνω πρόταση τροποποίησης έχουµε να σας αναφέρουµε τα εξής: 
Με το από 7-10-1978 ∆/γµα (ΦΕΚ 542∆/1978) προβλέπεται η διάνοιξη της οδού Λευκίµης και η 
δηµιουργία Κ.Χ. στο ΟΤ 2141Α  
Η διάνοιξη της οδού Λευκίµης πλάτους 10 µ. ρυµοτοµεί µεγάλο µέρος του Χώρου της ΕΡΤ και το 
κτίριο ∆ιοίκησης και Ποµπού Μεσαίων. 
Με την απόφαση του Υπ.Πολιτισµού/∆ΙΛΑΠ/Γ/4678/22587/11-05-1999 (ΦΕΚ 991Β/1999) 
(συν/νο 5) έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ µε ζώνη προστασίας του 
περιβάλλοντα χώρου στα όρια ιδιοκτησίας της ΕΡΤ.  
Με δεδοµένα τα ως άνω, δεν ήταν δυνατόν να εφαρµοσθεί το σχέδιο πόλης µε τα όσα προβλεπόταν 
στο από 7-10-1978 ∆ιάταγµα. 

Ως εκ τούτου, συµφωνούµε µε την τροποποίηση που προτείνει το Κ. ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ 
και αφορά το Ο.Τ. 2141Α (Κ.Χ.) και παρακαλούµε για την σχετική απόφασή σας.» 

προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόταση τροποποίησης που προτείνει το Κ. ΣΧΟΠ του ΥΠΕΚΑ και αφορά το 
Ο.Τ. 2141Α (Κ.Χ.) και το 2138Α (Χώρος ΕΡΤ) - δηλαδή τη µετατόπιση της διάνοιξης της οδού 
Λευκίµης πλάτους 10µ., έτσι ώστε να µη ρυµοτοµεί µεγάλο µέρος του χώρου της ΕΡΤ και το κτίριο 
∆ιοίκησης και Ποµπού Μεσαίων. 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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