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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 48941/01-10-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 20
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 278/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Ακύρωση της υπ’ αριθµ. 158/2012 Α.∆.Σ. και λήψη 

νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δηµιουργία 

σταθµού ταξί επί της οδού Νέστορος και 2) την 

αντιδρόµηση της οδού Νέστορος για το τµήµα 

ανάµεσα στις οδούς Πρωτεσιλάου & Ιδοµενέως 

 

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 πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη οµόφωνα, 
ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Ακύρωση της 
υπ’ αριθµ. 158/2012 Α.∆.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δηµιουργία σταθµού ταξί 
επί της οδού Νέστορος και 2) την αντιδρόµηση της οδού Νέστορος για το τµήµα ανάµεσα στις 
οδούς Πρωτεσιλάου & Ιδοµενέως» λόγω του επείγοντος του θέµατος, 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 2

ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 

158/2012 Α.∆.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά: 1) τη δηµιουργία σταθµού ταξί επί της οδού 
Νέστορος και 2) την αντιδρόµηση της οδού Νέστορος για το τµήµα ανάµεσα στις οδούς 
Πρωτεσιλάου & Ιδοµενέως. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 109/2012 Α.Ε.Π.Ζ. (µε Α∆Α: 
Β4ΤΧΩΕΒ-9ΗΣ) και το υπ’ αριθµ. πρωτ. 48440/27-09-2012 έγγραφο του Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ύστερα από τις υπ. αριθµ. 35077/20-7-2010 και 43497/5-9-2012 αιτήσεις των ιδιοκτητών και 
οδηγών ταξί, ζητήθηκε η δηµιουργία σταθµού ταξί στο ∆ήµο Ιλίου.  

Με την υπ. αριθµ. 158/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η δηµιουργία 
σταθµού ταξί  στην οδό Πρωτεσιλάου επί της Πλατείας «Γεννηµατά». 

Έχει παρατηρηθεί όµως ότι στο ως άνω σηµείο δηµιουργείται  κυκλοφοριακό πρόβληµα λόγω 
των σταθµευµένων ταξί και των διερχόµενων λεωφορείων, καθώς στην ανωτέρω πλατεία υπάρχει 
στάση λεωφορείων. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ακυρωθεί η υπ. αρ. 158/2012 απόφαση 
∆.Σ και εγκριθεί η νέα θέση σταθµού ταξί επί της οδού Νέστορος στο τµήµα µεταξύ των οδών 
Πρωτεσιλάου και Ιδοµενέως (σύµφωνα µε το συνηµµένο σκαρίφηµα). Παράλληλα θα πρέπει η 
οδός Νέστορος στο ως άνω τµήµα να αντιδροµηθεί, δηλαδή η φορά κίνησης των οχηµάτων να γίνει 
από την οδό Ιδοµενέως προς την οδό Πρωτεσιλάου, προκειµένου να εξυπηρετούνται καλύτερα 
τόσο οι κάτοικοι όσο και οι οδηγοί ταξί.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρων 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
1. Την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 158/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Τη χορήγηση νέας θέσης σταθµού ταξί επί της οδού Νέστορος στο τµήµα µεταξύ των οδών 

Πρωτεσιλάου και Ιδοµενέως (σύµφωνα µε το συνηµµένο σκαρίφηµα).  
3. Την αντιδρόµηση της οδού Νέστορος, δηλαδή η φορά κίνησης των οχηµάτων να γίνει από την 

οδό Ιδοµενέως προς την οδό Πρωτεσιλάου, προκειµένου να εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι 
κάτοικοι όσο και οι οδηγοί ταξί, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

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

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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