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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 101/2009

                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων

Σήμερα στις 12 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.
10298/06-03-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους την  06-03-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΞΑΝΘΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ

Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για

συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην Λήψη απόφασης για έγκριση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

 Αφού θέτει υπ’ όψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 093/12-03-2009 Α.Δ.Ε. και το υπ’ αριθμ.
9979/05-03-2009 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι :

«Σας  στέλνουμε προς έγκριση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  σε διάφορες θέσεις του Δήμου , που
κρίνονται σκόπιμες ( με αντίστοιχη τυχόν τροποποίηση των προβλεπόμενων από την απόφαση Δ.Σ.
412/2006 περί μονοδρομήσεων ).

Όπως γνωρίζετε , με τη παραπάνω απόφαση εγκρίνατε δέσμη μονοδρομήσεων  σε μεγάλο

τμήμα του Δήμου. Νεώτερα , όμως , στοιχεία (δεδομένα και εκτιμήσεις) , καθιστούν κατά

διαστήματα αναγκαία τη συμπλήρωση ή τροποποίησή της  ( ή  άλλες  κυκλοφοριακές

ρυθμίσεις) .

Ήδη , κρίνονται αναγκαίες  :

1. η μονοδρόμηση της οδού Αρετής από την Λεωφ.Χασιάς προς και έως την οδό Ιλίου,

    περιοχής Αγ.Φανουρίου  – σχετική η  με αριθ. πρωτ. 34449/17-7-2006 αίτηση

    [(μικρό πλάτος, μεγάλος όγκος διέλευσης οχημάτων, η κατεύθυνση καθορίστηκε βάσει

    της ρύθμισης που ήδη ισχύει στην παράλληλη οδό Διστόμου του Δήμου Αγ. Αναργύρων

    (μονόδρομος προς Λ.Χασιάς)]

2. η μονοδρόμηση της οδού Αιγίνης από την οδό Μυκόνου προς και έως την

Λεωφ.Χασιάς , περιοχής Αγ.Φανουρίου - σχετική η με αριθ. πρωτ. 58267/14-12-2006

 αίτηση

  3. η αντιδρόμηση των οδών ΨΑΡΩΝ & ΣΠΕΤΣΩΝ , περιοχής Αγ.Φανουρίου

      [βάσει της ισχύουσας σήμανσης στις παραπάνω οδούς]

4. η μονοδρόμηση της οδού Λαέρτου  από την Λεωφ.Θηβών προς και έως την οδό

      Α.Παπανδρέου , περιοχής Πολυτέκνων

      [ζητήθηκε από κατοίκους λόγω του μικρού της πλάτους , της μη ύπαρξης σχετικής

       σήμανσης , άρα λειτουργούσης διπλής κατεύθυνσης , και των συχνών διενέξεων των

       κινούμενων στην οδό , προς και από  την οδό Α.Παπανδρέου]

 5. η μονοδρόμηση της οδού Κάλχου από την οδό Λαέρτου προς και έως την οδό

Ικάρου, περιοχής Πολυτέκνων – σχετική η με αριθ. πρωτ. 38723/9-9-2008 αίτηση

     [επέκταση της ήδη ισχύουσας μονοδρόμησης στο τμήμα από  την οδό Ικάρου έως τον

     κόμβο Ιλίου , αντίθετη ρύθμιση προς το αίτημα (δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί)
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    των κατοίκων της οδού ]

6. η αντιδρόμηση της οδού Λαυρίου από την οδό Αγ.Σαράντα προς και έως την οδό

    Κλεισούρας , περιοχής Μιχελή  –  σχετική η με αριθ. πρωτ. 46287/14-10-2008 αίτηση

    [μονοδρόμηση με κατεύθυνση προς την οδό Κλεισούρας σε συνέχεια της ήδη ισχύουσας

    ρύθμισης στον Δήμο Καματερού]

7. η μονοδρόμηση προς την οδό ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ των τμημάτων των οδών

    ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , των ευρισκόμενων μεταξύ των

    οδών ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ , περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

    (μικρό πλάτος οδών , επικινδυνότητα – στο τμήμα της οδού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ισχύει εκ

    περιτροπής στάθμευση).

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ,
όπως αυτές σημειώνονται στα  αποσπάσματα του χάρτη μονοδρομήσεων της 412/2006 Α.Δ.Σ.  με
κόκκινα βέλη» .

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση
για το εν λόγω θέμα,

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , όπως αυτές σημειώνονται στα

αποσπάσματα του χάρτη μονοδρομήσεων της 412/2006 Α.Δ.Σ.  με κόκκινα βέλη, συγκεκριμένα:
Ø μονοδρόμηση της οδού Αρετής από την Λεωφ.Χασιάς προς και έως την οδό Ιλίου,

    περιοχής Αγ.Φανουρίου

Ø μονοδρόμηση της οδού Αιγίνης από την οδό Μυκόνου προς και έως την

Λεωφ.Χασιάς , περιοχής Αγ.Φανουρίου

Ø αντιδρόμηση των οδών ΨΑΡΩΝ & ΣΠΕΤΣΩΝ , περιοχής Αγ.Φανουρίου

Ø μονοδρόμηση της οδού Λαέρτου  από την Λεωφ.Θηβών προς και έως την οδό

      Α.Παπανδρέου , περιοχής Πολυτέκνων

Ø μονοδρόμηση της οδού Κάλχου από την οδό Λαέρτου προς και έως την οδό

Ικάρου, περιοχής Πολυτέκνων

Ø αντιδρόμηση της οδού Λαυρίου από την οδό Αγ. Σαράντα προς και έως την οδό

    Κλεισούρας , περιοχής Μιχελή

Ø μονοδρόμηση προς την οδό ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ των τμημάτων των οδών

    ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , των ευρισκόμενων μεταξύ των

    οδών ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ , περιοχής ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
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Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


