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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 44249/30.11.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                13η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 29.11.2018 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29η 

Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  

43408/23.11.2018 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 

23.11.2018. 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

1. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Σ.                         Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.       Μέλος της Ε.Π.Ζ 

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.       «     « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

5. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ. 

6. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «     « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.             Μέλος της Ε.Π.Ζ 

2. ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.         «      «    

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «      «   

4. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.          «      « 

     

                               

 ΑΠΟΦΑΣΗ -023-  

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

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρότασης απαγόρευσης 

διέλευσης φορτηγών οχημάτων από την οδό Σκαμάνδρου.  

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43683/27.11.2018 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις τηλεφωνικές οχλήσεις  δημοτών μας ότι στην οδό Σκαμάνδρου δημιουργείται 
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κυκλοφοριακό πρόβλημα λόγω διέλευσης φορτηγών οχημάτων,  

2. Την αυτοψία που διενήργησε η τεχνική υπηρεσία όπου διαπιστώθηκε ότι λόγω του μικρού 

πλάτους της οδού (4.00 μ περίπου) κυρίως στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 

Καρυταίνης και Κύπρου αλλά και λόγω των σταθμευμένων οχημάτων στην συνέχεια της,  

η διέλευση βαρέων φορτηγών οχημάτων  καθίσταται  δυσχερής και προκαλεί προβλήματα 

 κυκλοφοριακής συμφόρησης στον υφιστάμενο κόμβο  Ανδ. Παπανδρέου & Φλέβας 

Ρουβικώνος, 

3. Τα βαρέα φορτηγά οχήματα που κινούνται από Ίλιον προς Περιστέρι δύνανται να 

χρησιμοποιούν την οδό Τεγέας  αμέσως μετά την γέφυρα δεξιά και να κατευθυνθούν στο 

προορισμό τους, 

4. Το ότι η οδός ευρίσκεται στα όρια του Δήμου μας με τον όμορο Δήμο του Περιστερίου, 

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση, δηλαδή την 

απαγόρευση διέλευσης φορτηγών οχημάτων από την οδό Σκαμάνδρου με την τοποθέτηση 

κατάλληλης σήμανσης. 

 Επισημαίνεται ότι μετά τη θετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και πριν το 

θέμα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα διαβιβαστεί στο Δήμο Περιστερίου για συναίνεση καθώς 

τμήμα της οδού ανήκει και στο παραπάνω  Δήμο.» 

     προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση, δηλαδή την απαγόρευση διέλευσης 

φορτηγών οχημάτων από την οδό Σκαμάνδρου με την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. 

Επισημαίνεται ότι πριν το θέμα τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 

του Ν. 3852/2010, θα διαβιβαστεί στο Δήμο Περιστερίου για συναίνεση καθώς τμήμα της οδού 

ανήκει και στο παραπάνω Δήμο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

           Μαρκόπουλος Φ., Φερεντίνος Γ.,      

                    Λιόσης Γ., Τσακανίκας Α.,  

            Βασιλόπουλος Δ.,    Κουμαραδιός Γ. 

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                    
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