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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55117/29-10-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 323/2012                                                      ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για α) για την άρση της προτεραιότητας 
της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού Ελλησπόντου και την 
παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο 
στη διασταύρωσή της με την οδό Θεοδοσίου και β) όριο 
ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου 
 

Σήμερα στις 25 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 53322/19-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  19-10-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ.,  ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Δ.Σ., 
ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ.Σ. & 
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ. 
 
Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί ομόφωνα σαν πρώτο θέμα, πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγον. 
Ο Δ.Σ. κ. Μπατσής Χ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 
Δημήτριος  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 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την 
«Λήψη απόφασης για α)  για την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού 
Ελλησπόντου και την παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη 
διασταύρωσή της με την οδό Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου» 
λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 
 ******************* 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, εισάγει στο Συμβούλιο 

για συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως που αφορά στην λήψη απόφασης για α) για 
την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού Ελλησπόντου και την 
παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη διασταύρωσή της με την οδό 
Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 127/2012 ΑΕΠΖ (με ΑΔΑ: Β432ΩΕΒ-Ο6Γ) 
 & το υπ’ αριθμ. 54711/25-10-2012 έγγραφο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Κυκλοφοριακών 
Ρυθμίσεων του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Η οδός Θεοδοσίου ξεκινά από την οδό Α.  Παπανδρέου και καταλήγει στην Λ. 
Πετρουπόλεως. 

    Για την οδό Θεοδοσίου  υπάρχει  η 359/5-7-2007 Α.Δ.Σ. στην οποία η ως άνω οδός έχει 
προτεραιότητα  έναντι της οδού Ελλησπόντου. 

    Στη διασταύρωση της οδού Θεοδοσίου με την οδό Ελλησπόντου έχουν γίνει αρκετά 
τροχαία ατυχήματα διότι η οδός Θεοδοσίου δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων (είναι μία οδός από 
την οποία διέρχονται τα οχήματα προκειμένου να φτάσουν στην Λ. Πετρουπόλεως) και οι οδηγοί 
αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες καταστρατηγώντας τον Κ.Ο.Κ. 

    Αν στην ως άνω συμβολή των οδών αλλάξει η φορά της προτεραιότητας και η πινακίδα Ρ-
2 (STOP) τοποθετηθεί επί της οδού Θεοδοσίου θα ανακόψει τα οχήματα που αναπτύσσουν 
ταχύτητες. Παράλληλα ,επί της οδού Θεοδοσίου, θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμα με όριο 
ταχύτητας τα 30km/h προκειμένου με αυτό τον τρόπο να διασφαλίσουμε την ασφάλεια τόσο των 
πεζών όσο και των οδηγών.     

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε:α) την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι 
της οδού Ελλησπόντου και την παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη 
διασταύρωσή της με την οδό Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω 
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει α) την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού Ελλησπόντου και 
την παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη διασταύρωσή της με την οδό 
Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου, ως ανωτέρω αναφέρεται. 

 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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