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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 48927/01-10-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 20
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 272/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης: 1) τη µετατροπή της οδού 

Καρπάθου από µονής σε διπλής κατεύθυνσης και 2) 

την έγκριση της εκ περιτροπής στάθµευσης στην 

ως άνω οδό 

 

Σήµερα στις 27 Σεπτεµβρίου 2012 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. 47220/21-09-2012 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  21-09-2012      

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: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, 
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ    
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ.,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 

 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β., & ∆εύτος Θ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας 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 15
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης: 1) τη µετατροπή 

της οδού Καρπάθου από µονής σε διπλής κατεύθυνσης και 2) την έγκριση της εκ περιτροπής 
στάθµευσης στην ως άνω οδό. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 108/2012 Α.Ε.Π.Ζ. (µε Α∆Α: 
Β4ΤΧΩΕΒ-ΑΤΠ) 47150/21-09-2012 έγγραφο του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Κυκλοφοριακών 
Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο ∆ήµος Ιλίου στα πλαίσια της εύρυθµης λειτουργίας του οδικού δικτύου του και 
προκειµένου να αποφευχθούν ατυχήµατα εντός των διοικητικών ορίων του, είχε αιτηθεί την 
τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου. Ένα από αυτά είναι και η 
διασταύρωση των οδών Λ. Φυλής και Καρπάθου. Στον ως άνω κόµβο έχουν παρατηρηθεί συχνά 
ατυχήµατα λόγω της εξόδου οχηµάτων από την οδό Καρπάθου προς την Λ. Φυλής. 
       Με το υπ. αρ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/οικ2889/Ζ/0302/Φ.Κ719/13-7-2011 έγγραφο, εστάλη από την Γεν. 
∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών έργων (∆ΜΕΟ) το σχέδιο εγκατάστασης του ως άνω κόµβου. Με το 
υπ.αρ. πρωτ. ΟΙΚ892/5-9-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής  
(Γραφείο Εντεταλµένου Περιφερειακού Συµβούλου ∆ιευθύνσεων ∆9-∆10-∆ΚΕΣΟ-∆ΚΕΟ-∆ΚΥΕ-
∆∆Ε-∆ΕΚΕ-∆ΕΣΕ), ανάµεσα σε νέες εγκαταστάσεις σε κόµβους που θα κατασκευασθούν εξ αρχής 
είναι και  ο κόµβος της Λ. Φυλής µε την οδό Καρπάθου. 

Στα σχέδια των µελετών που µας έχουν σταλεί η οδός Καρπάθου είναι διπλής κατεύθυνσης, 
ενώ στην κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου µας η ως άνω οδός είναι µονής κατεύθυνσης (σύµφωνα 
µε την 412/2006 Α.∆.Σ.).  
 Παράλληλα, το πλάτος οδοστρώµατος της οδού Καρπάθου (6,00µ.) είναι τέτοιο που δεν 
επιτρέπει τη στάθµευση και στις δύο πλευρές της οδού µε ταυτόχρονη κυκλοφορία των οχηµάτων 
σε δύο ρεύµατα. 

Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως µετατρέψετε την οδό Καρπάθου από µονής 
κατεύθυνσης σε διπλής, προκειµένου να υλοποιηθεί η τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη και  να 
εγκρίνετε την  εκ περιτροπής στάθµευση στην ως άνω οδό» 

 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
                                                ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω  
                                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη µετατροπή της οδού Καρπάθου από µονής κατεύθυνσης σε διπλής, προκειµένου 
να υλοποιηθεί η τοποθέτηση φωτεινού σηµατοδότη και την εκ περιτροπής στάθµευση στην ως άνω 
οδό, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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