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  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 23969/17-05-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 11
ης

 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 180/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 

Έκφραση σύµφωνης γνώµης επί της Αποφάσεως του 

Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων που αφορά προσωρινές 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω των έργων 

στον Κόµβο Ιλίου 

 

Σήµερα στις 16 Μαΐου 2013 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. 22351/10-05-2013 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  10-05-2013.     

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: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ. 
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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 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την «Έκφραση 
σύµφωνης γνώµης επί της Αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο 
µας, λόγω των έργων στον Κόµβο 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 3ο
 θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως που αφορά στην έκφραση σύµφωνης γνώµης 

επί της Αποφάσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω των έργων στον 
Κόµβο Ιλίου.  

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 070/2013 Α.Ε.Π.Ζ. (µε Α.∆.Α.: ΒΕΝ2ΩΕΒ-
Ξ3Μ) & το υπ’ αριθµ. 23016/14-05-2013 έγγραφο του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & 
Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας λάβει υπόψη την υπ.αριθµ. πρωτ.ΑΘ/ΦΚΑΘ67/ΜΕ7/33185/29-04-2013 απόφαση 
του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Τµ. Κατασκευών  
Έργων Αθήνας) και την υπ. αριθµ. 47/ΓΕ∆ΣΕ/∆/ΣΛ/22-4-2013 απόφαση του ΟΑΣΑ που αφορά 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω έργων στον κόµβο Ιλίου και ειδικότερα: 
Την µερική τροποποίηση από 27/4/2013 έως 27/7/2013 της διαδροµής των λεωφ. Γραµµών  719, 
747, λόγω έργων, ως εξής: 
 Α) Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφ. γραµµής 719,747 στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Από 
την Πλ. Ιλίου, δεξιά Σπετσών, αριστερά Πάρου, δεξιά Μπίµπιζα, συνέχεια όπως η εγκεκριµένη 
διαδροµή για την γραµµή.  
4. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως: 
α) Συνεννοηθεί µε την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. (τηλ. 210 4933218-210 4916965), τον Ο.Α.Σ.Α. (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 την νέα προσωρινή διαδροµή. 
δ) Φροντίσει να µην σταθµεύουν αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις όπου θα στρίβουν τα λεωφορεία. 
ε) Ενηµερώσει την Ο.ΣΥ. Α.Ε., τον Ο.Α.Σ.Α. και την  ΕΛ.ΑΣ. (Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) για την λήξη 
των έργων. 
3. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. παρακαλείται για την εφαρµογή της απόφασης κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε 
τον Ο.Α.Σ.Α. 

Παρακαλούµε όπως εκφράσετε τη σύµφωνη γνώµη σας επί της  
ΑΘ/ΦΚΑΘ67/ΜΕ7/33185/29-04-2013 απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Τµ. Κατασκευών  Έργων Αθήνας) και της υπ. αριθµ. 
47/ΓΕ∆ΣΕ/∆/ΣΛ/22-4-2013 απόφασης του Ο.Α.Σ.Α. που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω έργων στον κόµβο Ιλίου στα πλαίσια του έργου που αφορά τη 
διευθέτηση Ρέµατος Εσχατιάς.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη επί της  ΑΘ/ΦΚΑΘ67/ΜΕ7/33185/29-04-2013 απόφασης του 
Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (Τµ. Κατασκευών  
Έργων Αθήνας) και της υπ. αριθµ. 47/ΓΕ∆ΣΕ/∆/ΣΛ/22-4-2013 απόφασης του Ο.Α.Σ.Α. που αφορά 
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο ∆ήµο µας, λόγω έργων στον κόµβο Ιλίου στα πλαίσια 
του έργου που αφορά τη διευθέτηση Ρέµατος Εσχατιάς, 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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