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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/ 16.06.2015  συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 75/ 2015 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Αντιδρόμηση οδού Εθνικής Αντιστάσεως (από οδό Κισσάβου έως οδό Ταϋγέτου) 
 
 

Στα Βριλήσσια σήμερα 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7635/12-06-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους 
δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν: 
 
Παρόντες 

1. Χαντζάρα Σοφία,    Δημοτική Σύμβουλος 
2. Μουζάκης Κωνσταντίνος,   Δημοτικός Σύμβουλος 
3. Χονδροματίδης Γεώργιος,                           Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Πολίτης Κωνσταντίνος,                                Δημοτικός Σύμβουλος 
5. Λύτρας Απόστολος,    Δημοτικός Σύμβουλος 
6. Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης,  Δημοτικός Σύμβουλος    
7. Φυκίρης Παναγιώτης,                                  Δημοτικός Σύμβουλος 
8. Βαφειάδης Κωνσταντίνος,                           Δημοτικός Σύμβουλος 
9. Πορφύρη Ελευθερία,                                   Δημοτική Σύμβουλος 
10. Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα), Δημοτική  Σύμβουλος 
11. Σίμου Λαμπρινή,                                          Δημοτική Σύμβουλος 
12. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,                            Δημοτικός Σύμβουλος 
13. Δημητρίου Αναστάσιος,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
14. Πισιμίσης Ιωάννης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
15. Χρυσοπούλου Αικατερίνη,                           Δημοτική Σύμβουλος 
16. Τσούτσιας Ιωάννης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
17. Παπασπηλίου Κώστας,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
18. Φαράκλας Κώστας,    Δημοτικός Σύμβουλος 
19. Σακισλή Ελένη,               Δημοτική Σύμβουλος 
20. Γκάνα Αθανασία,    Δημοτική Σύμβουλος 
21. Βήττος Βασίλειος,                                        Δημοτικός Σύμβουλος 

 
Απόντες 

1. Μαυραγάνης Αλέξιος,               Δημοτικός Σύμβουλος 
2. Μάρα Φωτεινή,                                              Δημοτική  Σύμβουλος 
3. Περδικάρης Νικόλαος Ελευθέριος,  Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Κυρίτση Ιωάννα,                                      Δημοτική Σύμβουλος 
5. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά,   Δημοτική Σύμβουλος 
6. Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή,  Δημοτική Σύμβουλος 
7. Πολίτη Μελίνα,    Δημοτική Σύμβουλος 
8. Μαΐλλη Ισμήνη,    Δημοτική Σύμβουλος 
9. Τζιλιγκάκης Νικόλαος,                                    Δημοτικός Σύμβουλος 
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10. Δημητρέλλος Ευάγγελος,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
11. Βερροιόπουλος Μιχάλης,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
12. Ηλίας Ορέστης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
   

Προσελεύσεις 
Ο κ. Μαυραγάνης Αλέξιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Μάρα Φωτεινή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Περδικάρης Νικόλαος-Ελευθέριος προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Η κα Κυρίτση Ιωάννα προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Η κα Ανδρουτσοπούλου Αθηνά προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Η κα Πολίτη Μελίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Μαΐλλη Ισμήνη Μελίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Ο κ. Τζιλιγκάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Βερροιόπουλος Μιχάλης προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Ο κ. Ηλίας Ορέστης προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
 
 
Αποχωρήσεις 
Ο κ. Μουζάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Περδικάρης Νικόλαος-Ελευθέριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Κυρίτση Ιωάννα αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Πολίτη Μελίνα αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Mαΐλλη Ισμήνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Χρυσοπούλου Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Βερροιόπουλος Μιχάλης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Ηλίας Ορέστης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Παπασπηλίου Κώστας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
 
 
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κανέλλα Κλοτσώνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 
1ο  θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 
  
Σας ενημερώνουμε ότι με την έγκριση της υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Βριλησσίων, αντιδρομήθηκε η οδός Εθνικής Αντιστάσεως στο τμήμα της από την οδό 
Κισσάβου έως την οδό Ταϋγέτου με κατεύθυνση από την οδό Ταϋγέτου προς την οδό Κισσάβου. 
Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι στην επόμενη κάθετη οδό της οδού Κισσάβου, την οδό Αργυροκάστρου, 
όπου επιτρεπόταν η ίδια κατεύθυνση κίνησης με την καταργούμενη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.  
 
Επειδή : 
 
α) η οδός Αργυροκάστρου στο τμήμα της από την οδό Κισσάβου έως την οδό Ολύμπου έχει 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος μόλις 8.00 μ και ελάχιστα πεζοδρόμια) που δεν είναι δυνατόν 
να υποστηρίξουν τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο 
β) είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
γ) η διασταύρωση της με την οδό Ταϋγέτου είναι κρίσιμη από άποψη ασφαλείας λόγω γειτνίασης με 
το σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Βριλησσίων, 
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προτείνεται η ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και η επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Το άρθρο 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο : 
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: 
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,  τον 
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την  
τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε  
κοινόχρηστους χώρους. 
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από 
την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο  
η δημαρχιακή επιτροπή. 
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  τους, 
στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη  διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο  του δημοτικού ή 
κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες  αποφάσεις, με φροντίδα του 
προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να  καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου ή της Κοινότητας. 
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν  ευρύτερη 
δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,  
εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων  
και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.» 
β) Το άρθρο 82 (Ρύθμιση κυκλοφορίας) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο : «οι κανονιστικές αποφάσεις, που 
αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό  πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη  λειτουργία των χώρων στάθμευσης 
οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά  προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, 
οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας 
ή  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 
οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την  κυκλοφορία 
κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  Υπηρεσίες που 
ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής  Γραμματείας 
Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.» 
γ) Το άρθρο 73 παρ. 1β του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) - Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το οποίο : «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 
δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.» 
δ) το άρθρο 46 του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/02.03.2007 τεύχος Α') : Τροποποιήσεις διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄) 
ε) την 1/2015 κυκλοφοριακή μελέτη εκ του Γραφείου Δημάρχου 
στ) την υπ’ αριθ. 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
  
Παρακαλούμε για την λήψη Κανονιστικής Απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει την ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και την επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
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Η παρούσα παρέμβαση θα υλοποιηθεί με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση η οποία εμφαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση του Δημάρχου 
 την 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 τις κείμενες διατάξεις 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει 
Κατά Πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου, Δημητρίου Αναστάσιου, 
Πισιμίση Ιωάννη και Χρυσοπούλου Αικατερίνης 
 
 
Εγκρίνει την ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και την επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
Η παρούσα παρέμβαση θα υλοποιηθεί με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση η οποία εμφαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   75/2015 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω 

 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
 
Τα μέλη 
 

Χαντζάρα Σοφία, Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή, 
Μουζάκης Κων/νος Φαράκλας Κωνσταντίνος, 
Πολίτης Κων/νος Μαΐλλη Ισμήνη, 
Χονδροματίδης Γεώργιος,                               Πισιμίσης Ιωάννης, 
Πολίτη Μελίνα,        Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης, 
Φυκίρης Παναγιώτης,                                      Βερροιόπουλος Μιχάλης, 
Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα),  Δημητρίου Αναστάσιος, 
Ηλίας Ορέστης, Παπασπηλίου Κώστας, 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,                                Βήττος Βασίλειος, 
Τζιλιγκάκης Νικόλαος, Σακισλή Ελένη, 
Σίμου Λαμπρινή, Γκάνα Αθανασία 
Χρυσοπούλου Αικατερίνη, 
Βαφειάδης Κωνσταντίνος  
Πορφύρη Ελευθερία,  
Τσούτσιας Ιωάννης,      
Ανδρουτσοπούλου Αθηνά  
Περδικάρης Νικόλαος - Ελευθέριος  

       Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 

                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/ 16.06.2015  συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 75/ 2015 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

Αντιδρόμηση οδού Εθνικής Αντιστάσεως (από οδό Κισσάβου έως οδό Ταϋγέτου) 
 
 

Στα Βριλήσσια σήμερα 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 7635/12-06-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους 
δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν: 
 
Παρόντες 

1. Χαντζάρα Σοφία,    Δημοτική Σύμβουλος 
2. Μουζάκης Κωνσταντίνος,   Δημοτικός Σύμβουλος 
3. Χονδροματίδης Γεώργιος,                           Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Πολίτης Κωνσταντίνος,                                Δημοτικός Σύμβουλος 
5. Λύτρας Απόστολος,    Δημοτικός Σύμβουλος 
6. Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης,  Δημοτικός Σύμβουλος    
7. Φυκίρης Παναγιώτης,                                  Δημοτικός Σύμβουλος 
8. Βαφειάδης Κωνσταντίνος,                           Δημοτικός Σύμβουλος 
9. Πορφύρη Ελευθερία,                                   Δημοτική Σύμβουλος 
10. Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα), Δημοτική  Σύμβουλος 
11. Σίμου Λαμπρινή,                                          Δημοτική Σύμβουλος 
12. Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,                            Δημοτικός Σύμβουλος 
13. Δημητρίου Αναστάσιος,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
14. Πισιμίσης Ιωάννης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
15. Χρυσοπούλου Αικατερίνη,                           Δημοτική Σύμβουλος 
16. Τσούτσιας Ιωάννης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
17. Παπασπηλίου Κώστας,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
18. Φαράκλας Κώστας,    Δημοτικός Σύμβουλος 
19. Σακισλή Ελένη,               Δημοτική Σύμβουλος 
20. Γκάνα Αθανασία,    Δημοτική Σύμβουλος 
21. Βήττος Βασίλειος,                                        Δημοτικός Σύμβουλος 

 
Απόντες 

1. Μαυραγάνης Αλέξιος,               Δημοτικός Σύμβουλος 
2. Μάρα Φωτεινή,                                              Δημοτική  Σύμβουλος 
3. Περδικάρης Νικόλαος Ελευθέριος,  Δημοτικός Σύμβουλος 
4. Κυρίτση Ιωάννα,                                      Δημοτική Σύμβουλος 
5. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά,   Δημοτική Σύμβουλος 
6. Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή,  Δημοτική Σύμβουλος 
7. Πολίτη Μελίνα,    Δημοτική Σύμβουλος 
8. Μαΐλλη Ισμήνη,    Δημοτική Σύμβουλος 
9. Τζιλιγκάκης Νικόλαος,                                    Δημοτικός Σύμβουλος 
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10. Δημητρέλλος Ευάγγελος,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
11. Βερροιόπουλος Μιχάλης,                               Δημοτικός Σύμβουλος 
12. Ηλίας Ορέστης,    Δημοτικός Σύμβουλος 
   

Προσελεύσεις 
Ο κ. Μαυραγάνης Αλέξιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Μάρα Φωτεινή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Περδικάρης Νικόλαος-Ελευθέριος προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Η κα Κυρίτση Ιωάννα προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Η κα Ανδρουτσοπούλου Αθηνά προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Αρσένη- Λάμπρου Παρασκευή προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Η κα Πολίτη Μελίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα Μαΐλλη Ισμήνη Μελίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ. 
Ο κ. Τζιλιγκάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Βερροιόπουλος Μιχάλης προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
Ο κ. Ηλίας Ορέστης προσήλθε κατά τη συζήτηση προ Η.Δ 
 
 
Αποχωρήσεις 
Ο κ. Μουζάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Περδικάρης Νικόλαος-Ελευθέριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Κυρίτση Ιωάννα αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Ανδρουτσοπούλου Αθηνά αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Πολίτη Μελίνα αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Mαΐλλη Ισμήνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
Η κα. Χρυσοπούλου Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Βερροιόπουλος Μιχάλης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Ηλίας Ορέστης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 
Ο κ. Παπασπηλίου Κώστας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 
 
 
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Κανέλλα Κλοτσώνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση 
των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 
1ο  θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 
  
Σας ενημερώνουμε ότι με την έγκριση της υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Βριλησσίων, αντιδρομήθηκε η οδός Εθνικής Αντιστάσεως στο τμήμα της από την οδό 
Κισσάβου έως την οδό Ταϋγέτου με κατεύθυνση από την οδό Ταϋγέτου προς την οδό Κισσάβου. 
Μετά την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης παρατηρήθηκε ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα οι 
κυκλοφοριακοί φόρτοι στην επόμενη κάθετη οδό της οδού Κισσάβου, την οδό Αργυροκάστρου, 
όπου επιτρεπόταν η ίδια κατεύθυνση κίνησης με την καταργούμενη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως.  
 
Επειδή : 
 
α) η οδός Αργυροκάστρου στο τμήμα της από την οδό Κισσάβου έως την οδό Ολύμπου έχει 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά (πλάτος μόλις 8.00 μ και ελάχιστα πεζοδρόμια) που δεν είναι δυνατόν 
να υποστηρίξουν τον σημερινό κυκλοφοριακό φόρτο 
β) είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
γ) η διασταύρωση της με την οδό Ταϋγέτου είναι κρίσιμη από άποψη ασφαλείας λόγω γειτνίασης με 
το σχολικό συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Βριλησσίων, 
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προτείνεται η ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και η επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
α) Το άρθρο 79 (Κανονιστικές Αποφάσεις) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο : 
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: 
α4. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,  τον 
προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την  
τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε  
κοινόχρηστους χώρους. 
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά  συμβούλια 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από 
την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο  
η δημαρχιακή επιτροπή. 
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό  τους, 
στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη  διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή  εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο  του δημοτικού ή 
κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες  αποφάσεις, με φροντίδα του 
προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να  καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου ή της Κοινότητας. 
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν  ευρύτερη 
δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης,  
εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων  
και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.» 
β) Το άρθρο 82 (Ρύθμιση κυκλοφορίας) του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') 
Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας σύμφωνα με το οποίο : «οι κανονιστικές αποφάσεις, που 
αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό  πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη  λειτουργία των χώρων στάθμευσης 
οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά  προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, 
οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας 
ή  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 
οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν την  κυκλοφορία 
κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές  Υπηρεσίες που 
ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής  Γραμματείας 
Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.» 
γ) Το άρθρο 73 παρ. 1β του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) - Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης περί αρμοδιοτήτων 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το οποίο : «η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 
δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.» 
δ) το άρθρο 46 του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/02.03.2007 τεύχος Α') : Τροποποιήσεις διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄) 
ε) την 1/2015 κυκλοφοριακή μελέτη εκ του Γραφείου Δημάρχου 
στ) την υπ’ αριθ. 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
  
Παρακαλούμε για την λήψη Κανονιστικής Απόφασης με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει την ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και την επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
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Η παρούσα παρέμβαση θα υλοποιηθεί με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση η οποία εμφαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση του Δημάρχου 
 την 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 τις κείμενες διατάξεις 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει 
Κατά Πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου, Δημητρίου Αναστάσιου, 
Πισιμίση Ιωάννη και Χρυσοπούλου Αικατερίνης 
 
 
Εγκρίνει την ανατροπή της  υπ’ αριθ. 98/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βριλησσίων και την επαναφορά της κατεύθυνσης κίνησης οχημάτων επί της οδού Εθνικής 
Αντιστάσεως από την οδό Κισσάβου προς την οδό Ταϋγέτου. 
Η παρούσα παρέμβαση θα υλοποιηθεί με κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση η οποία εμφαίνεται στο 
συνημμένο διάγραμμα. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   75/2015 
 
 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως 
κατωτέρω 

 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
 
Τα μέλη 
 

Χαντζάρα Σοφία, Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή, 
Μουζάκης Κων/νος Φαράκλας Κωνσταντίνος, 
Πολίτης Κων/νος Μαΐλλη Ισμήνη, 
Χονδροματίδης Γεώργιος,                               Πισιμίσης Ιωάννης, 
Πολίτη Μελίνα,        Εγκολφόπουλος Αλκιβιάδης, 
Φυκίρης Παναγιώτης,                                      Βερροιόπουλος Μιχάλης, 
Παρασκευοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα),  Δημητρίου Αναστάσιος, 
Ηλίας Ορέστης, Παπασπηλίου Κώστας, 
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος,                                Βήττος Βασίλειος, 
Τζιλιγκάκης Νικόλαος, Σακισλή Ελένη, 
Σίμου Λαμπρινή, Γκάνα Αθανασία 
Χρυσοπούλου Αικατερίνη, 
Βαφειάδης Κωνσταντίνος  
Πορφύρη Ελευθερία,  
Τσούτσιας Ιωάννης,      
Ανδρουτσοπούλου Αθηνά  
Περδικάρης Νικόλαος - Ελευθέριος  

       Ακριβές Απόσπασμα 
       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 

                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
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