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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 39341/02-08-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 19η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ Ζωής την 01-08-2012

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η
Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 38514/27-07-2012
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 27-07-2012
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
1.  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Σ.           Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.
2.  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       Μέλος   της Ε.Π.Ζ.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ               «            «
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.   «            «
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
5.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
6. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.   «            «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ. Μέλος   της Ε.Π.Ζ.

     ΑΠΟΦΑΣΗ –094–
 O Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για

συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τη
μονοδρόμηση της οδού Ικάρου από την οδό Θέτιδος έως την οδό Κάστορος και μονοδρόμηση
της οδού Θέτιδος από την οδό Θερσίτου έως την οδό Ικάρου.

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 38305/26-07-2012 έγγραφο του
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η Ικάρου   είναι μία οδός που εκτείνεται από την οδό Έκτορος  και καταλήγει στη οδό
Κάστορος. Σε όλο το μήκος της ως άνω οδού υπάρχει μονοδρόμηση με φορά από την οδό
Έκτορος προς την οδό Θέτιδος. Το τμήμα της οδού Ικάρου από την  οδό Θέτιδος μέχρι την
οδό Κάστορος είναι διπλής κατεύθυνσης σύμφωνα με την 412/2006 Α.Δ.Σ.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της Ικάρου η φορά της από μονής κατεύθυνσης μετατρέπεται σε
διπλής κατεύθυνσης, και ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί πληθώρα κυκλοφοριακών
προβλημάτων λόγω μεγάλου αριθμού διέλευσης οχημάτων αλλά και λεωφορείων με
αποτέλεσμα να προκαλείται όχληση των κατοίκων αλλά και να δημιουργούνται  σοβαροί
κίνδυνοι για πεζούς και κυρίως  για παιδιά καθότι στις παρακείμενες οδούς στεγάζονται
παιδικός σταθμός ,Δημοτικό σχολείο και ΚΑΠ.Η.

Παράλληλα αν γίνει η μονοδρόμηση της οδού Ικάρου από την οδό Θέτιδος
μέχρι την οδό Κάστορος και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην
κυκλοφορία των οχημάτων θα πρέπει να μονοδρομηθεί επίσης και το τμήμα της οδού
Θέτιδος με φορά  από την οδό Θερσίτου  προς την οδό Ικάρου. Μέχρι τώρα το ως άνω τμήμα
είναι διπλής κατεύθυνσης σύμφωνα με την 412/2006 Α.Δ.Σ.

          Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την μονοδρόμηση της οδού Ικάρου με φορά
από την οδό Θέτιδος μέχρι την οδό Κάστορος και παράλληλα την μονοδρόμηση της οδού
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Θέτιδος με φορά από την οδό Θερσίτου μέχρι την οδό Ικάρου.»
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

Αποφασίζει   Ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη μονοδρόμηση της οδού Ικάρου με φορά από την οδό Θέτιδος μέχρι την οδό

Κάστορος και παράλληλα τη μονοδρόμηση της οδού Θέτιδος με φορά από την οδό
Θερσίτου μέχρι την οδό Ικάρου, ως ανωτέρω αναφέρεται.

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 79 του
Ν.3463/2006 & 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., Μηλιώνη Π.,  Πατερέλης Ι.,
             Μαρκόπουλος Φ., Γρετσίστα Ε.,
            Αποστολόπουλος Δ., Ζορμπά Κ.

        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ
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