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 Αριθµ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 48947/01-10-2012 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 20
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 281/2012                                                          ΘΕΜΑ 

Έκφραση σύµφωνης γνώµης επί της αποφάσεως του 

ΟΑΣΑ µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 8872/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/20-09-2012 

που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο 

∆ήµο µας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου 

 

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 5ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Έκφραση 
σύµφωνης γνώµης επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 8872/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/20-09-
2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω των έργων στην 
Πλατεία Ιλίου» 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 5ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την έκφραση σύµφωνης γνώµης επί της 

αποφάσεως του ΟΑΣΑ µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 8872/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου. 
Ειδικότερα: 

1. Τη µερική τροποποίηση από 8/10/2012 έως 15/02/2013, της διαδροµής των λεωφ. γραµµών 
703, 892, Α11, Β11, λόγω έργων στην Πλατεία Ιλίου ως εξής: 

Α. Τροποποίηση της διαδροµής των λεωφ. γραµµών 703, 892, Α11, Β11, στην κατεύθυνση 
προς Αθήνα. 
Από Ιλίου, δεξιά Βιτιβίλια, αριστερά Βρυσηίδος, συνέχεια Ψαρρών, αριστερά Ιλίου, συνέχεια 

επί της πλατείας Ιλίου, δεξιά Μπίµπιζας, δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου, Λεωφ. ∆ηµοκρατίας, 
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή για την κάθε γραµµή. 

2. Προϋπόθεση εφαρµογής της απόφασης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας µας, για να εφαρµοσθεί η 

τροποποιηµένη διαδροµή των λεωφορειακών γραµµών είναι οι ακόλουθες κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις: 

� Άρση µονοδρόµησης της οδού ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ από την οδό Ιλίου (Πλατεία Ιλίου) ως και 
την οδό Βρυσηίδος.  

� Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 εκατέρωθεν των οδών ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ & ΒΡΥΣΗΙ∆ΟΣ 
� Μονοδρόµηση της οδού ΒΡΥΣΗΙ∆ΟΣ (Ρ-7) από την οδό Φλέβας Ρουβίκωνος 

(ανεξαρτήτως να η διέλευση από την οδό Φλέβας Ρουβίκωνος προς την οδό 
Βρυσηίδος δεν θα είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης του εργοταξίου. 

� Τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 0,75µ. στη συµβολή των οδών Βιτιβίλια & 
Βρυσηίδος. 

� ∆ιάνοιξη της νησίδας επί της οδού Φλέβας Ρουβίκωνος όπως φαίνεται και στην 
υπάρχουσα συνταχθείσα µελέτη από την εταιρεία µελετών «ΓΑΙΑ Ο∆ΟΣ». 

� Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2 επί της οδού Φλέβας Ρουβίκωνος στη συµβολή των οδών 
Ψαρρών, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στην κίνηση των λεωφορειακών γραµµών. 

� Κατάργηση της µίας εισόδου στάθµευσης οχηµάτων στη συµβολή των οδών Ιλίου 
και Ψαρρών στο πολυκατάστηµα Σκλαβενίτης ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η 
διέλευση των λεωφορείων. 

� Τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 0,75µ. στον άξονα της οδού Μπίµπιζας 
(αριστερή πλευρά) από την οδό Άνδρου µέχρι την οδό  Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας. 

3. Προσωρινή ίδρυση στάσεων 
Ιδρύεται προσωρινά στάση επί της οδού Ψαρρών έµπροσθεν του πολυκαταστήµατος 

Σκλαβενίτης. Στο τµήµα της τροποποιηµένης διαδροµής τα λεωφορεία θα σταµατούν στις 
υπάρχουσες στάσεις των λεωφ. γραµµών. 

4. Προσωρινή κατάργηση στάσεων 
Καταργούνται προσωρινά οι ακόλουθες στάσεις των διερχοµένων γραµµών 703, 892, Α11, Β11 

επί της οδού Κύπρου: 
«ΓΕΦΥΡΑΚΙ», Κ.Σ. 360073 
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«∆ΕΗ», Κ.Σ. 360074 

«Αγ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Κ.Σ. 050060 

5. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως: 
α) Συνεννοηθεί µε την Ο.ΣΥ ΑΕ (τηλ. 210 4933218- 4916 965), τον ΟΑΣΑ (τηλ. 210 8200902, 

210 8200887) και την ΕΛ.ΑΣ. – Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ για την εφαρµογή της απόφασης. 
β) Τοποθετήσει µε δική του φροντίδα και έξοδα τόξα πορείας στα σηµεία αλλαγής της 

διαδροµής. 
γ) Τοποθετήσει µε δική του φροντίδα και έξοδα ενηµερωτικές πινακίδες πάνω στις στάσεις που 

εγκαταλείπονται, κατά τη νέα προσωρινή διαδροµή. 
δ) Φροντίσει να µη σταθµεύουν αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις όπου θα στρίβουν τα 

λεωφορεία. 
ε) Ενηµερώνει την Ο.ΣΥ.ΑΕ, τον Ο.Α.Σ.Α και την ΕΛ.ΑΣ (Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)  για την λήψη 

των έργων. 
6. Η απόφαση αυτή θα εφαρµοσθεί από την ΟΣΥ ΑΕ, αφού ο ΟΑΣΑ διαπιστώσει µε αυτοψία 

ότι έχουν υλοποιηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
7. Η ΟΣΥ ΑΕ παρακαλείται για την εφαρµογή της απόφασης κατόπιν συνεννόησης µε τον 

ΟΑΣΑ.» 
  προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
   ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 
8872/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, 
λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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