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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                11η Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 10.11.2022 

  (Αριθμ. Πρωτ.:  83836/15.11.2022)     

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα 

Πέμπτη που πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με 

ώρα έναρξης στις 09.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

82358/09.11.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 

09.11.2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου 375/02.06.2022 του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,            Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ 

2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Μέλος της Ε.Π.Ζ  

3. ΓΚΙΟΚΑ – ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, Δ.Σ              «    « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

5. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

6. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ε.Π.Ζ 

        ΑΠΟΦΑΣΗ - 027 - 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για έγκριση 

μελέτης προσωρινών «εργοταξιακών» κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α2/22, το θέμα 

θεωρείται κατεπείγον δεδομένου ότι οι εργασίες διαγράμμισης αφορούν σε κρίσιμες για την 

οδική ασφάλεια θέσεις (ενδ.: σχολικές διαβάσεις, κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης), και ως εκ 

τούτου η έναρξη των εργασιών οφείλει να είναι άμεση. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 82134/08.11.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σχετ.: Η υπ΄ αρ. πρωτ.: 81782/07.11.2022 Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 

Αναδόχου Εταιρείας με δ.τ. «ΕΔΡΑΙΟΣ Α.Τ.Ε.» 
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Έχοντας υπ’ όψιν: 

2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 

4782/2021 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4. Τη συνταχθείσα από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Μελέτη του Έργου, ΟΔΟ 

03/2022, 

5. Την υπ΄ αρ. πρωτ.: 81135/04.11.2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, 

6. Το υπ΄ αρ. πρωτ.: 1038803/19.10.2022 έγγραφο της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. της Περιφέρειας 

Αττικής 

Εισηγούμαστε τη λήψη Απόφασης έγκρισης της Μελέτης Προσωρινών (Εργοταξιακών) 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο πλαίσιο του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ Α2/22». 

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύουν από την έγκρισή τους έως 

το πέρας του εν θέματι έργου ήτοι έως 04.07.2023 (8 ημερολογιακοί μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 4.11.2022) αφορούν: 

Σημειακές ή διαμήκεις επεμβάσεις οριζόντιας σήμανσης σε  

• Οδούς με χωριστά οδοστρώματα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. 

• Οδούς με ενιαίο οδόστρωμα και δυο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση 

κυκλοφορίας. 

Οδούς με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας ή οδοί μιας κατεύθυνσης 

κυκλοφορίας. 

Από τους ορισμούς δε των εργοταξίων στην ίδια ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ το εργοτάξιο των 

διαγραμμίσεων πρέπει να χαρακτηρισθεί από την χρονική διάρκεια λειτουργίας του ως: 

• Πολύ μικρής διάρκειας στην ίδια θέση – Εργοτάξια που καταλαμβάνουν μια 

θέση για λιγότερο από 1 ώρα 

Και πιο συγκεκριμένα:  

• Κινητό εργοτάξιο – Εργοτάξια που μετακινούνται ανά διακοπτόμενα 

χρονικά διαστήματα ή συνεχώς. 

Η λήψη της ως άνω Απόφασης κρίνεται ως κατ’ επείγουσα, δεδομένου ότι οι εργασίες 

διαγράμμισης αφορούν σε κρίσιμες για την οδική ασφάλεια θέσεις (ενδ.: σχολικές διαβάσεις, 

κόμβοι φωτεινής σηματοδότησης), και ως τούτου η έναρξη των εργασιών οφείλει να είναι 

άμεση.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  
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Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

§ 6,του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 

4555/2018 

2. Εγκρίνει τη Μελέτη Προσωρινών (Εργοταξιακών) Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο 

πλαίσιο του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ 

ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ Α2/22». 

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα ισχύουν από την έγκρισή τους έως 

το πέρας του εν θέματι έργου ήτοι έως 04.07.2023 (8 ημερολογιακοί μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 4.11.2022) αφορούν: 

Σημειακές ή διαμήκεις επεμβάσεις οριζόντιας σήμανσης σε  

• Οδούς με χωριστά οδοστρώματα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας. 

• Οδούς με ενιαίο οδόστρωμα και δυο ή περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση 

κυκλοφορίας. 

• Οδούς με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας ή οδοί μιας κατεύθυνσης 

κυκλοφορίας. 

Από τους ορισμούς δε των εργοταξίων στην ίδια ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ το εργοτάξιο των 

διαγραμμίσεων πρέπει να χαρακτηρισθεί από την χρονική διάρκεια λειτουργίας του ως: 

• Πολύ μικρής διάρκειας στην ίδια θέση – Εργοτάξια που καταλαμβάνουν μια 

θέση για λιγότερο από 1 ώρα 

Και πιο συγκεκριμένα:  

• Κινητό εργοτάξιο – Εργοτάξια που μετακινούνται ανά διακοπτόμενα 

χρονικά διαστήματα ή συνεχώς. 

3. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 

3852/2010. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                             Τα Μέλη 

Φερεντίνος Γ., Φραγκάκης Γ.,     

   Γκιόκα – Λιόση Σ., Κουμαραδιός Γ., 

     Κουσκουρή Σ., Πανίτσας Κ. 

            Κυριακοπούλου Π. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     

ΑΔΑ: ΨΛΕΚΩΕΒ-ΚΘΟ
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