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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 48901/01-10-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    22η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ζωής την 27-09-2012 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 27η 
Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 47217/21-09-2012 
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 27-09-2012 
        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.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       Μέλος   της Ε.Π.Ζ  
3. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «            « 
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.     «            « 
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   «            « 
6.  ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.     «            « 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                       Μέλος   της Ε.Π.Ζ 
2. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.                           «            « 

         ΑΠΟΦΑΣΗ –110–  
O Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 κατέστη ομόφωνα 
κατεπείγον θέμα, που αφορά στην έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ με 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 8872/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στο Δήμο μας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου. 
Ειδικότερα: 

1. Τη μερική τροποποίηση από 8/10/2012 έως 15/02/2013, της διαδρομής των λεωφ. 
γραμμών 703, 892, Α11, Β11, λόγω έργων στην Πλατεία Ιλίου ως εξής: 

Α. Τροποποίηση της διαδρομής των λεωφ. γραμμών 703, 892, Α11, Β11, στην κατεύθυνση προς 
Αθήνα. 
Από Ιλίου, δεξιά Βιτιβίλια, αριστερά Βρυσηίδος, συνέχεια Ψαρρών, αριστερά Ιλίου, συνέχεια επί 
της πλατείας Ιλίου, δεξιά Μπίμπιζας, δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου, Λεωφ. Δημοκρατίας, συνέχεια 
όπως η εγκεκριμένη διαδρομή για την κάθε γραμμή. 

2. Προϋπόθεση εφαρμογής της απόφασης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας, για να εφαρμοσθεί η 
τροποποιημένη διαδρομή των λεωφορειακών γραμμών είναι οι ακόλουθες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις: 
· Άρση μονοδρόμησης της οδού ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ από την οδό Ιλίου (Πλατεία Ιλίου) ως και την 
οδό Βρυσηίδος.  
· Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 εκατέρωθεν των οδών ΒΙΤΙΒΙΛΙΑ & ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ 
· Μονοδρόμηση της οδού ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ (Ρ-7) από την οδό Φλέβας Ρουβίκωνος 
(ανεξαρτήτως να η διέλευση από την οδό Φλέβας Ρουβίκωνος προς την οδό Βρυσηίδος δεν 
θα είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης του εργοταξίου. 
· Τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 0,75μ. στη συμβολή των οδών Βιτιβίλια & 
Βρυσηίδος. 
· Διάνοιξη της νησίδας επί της οδού Φλέβας Ρουβίκωνος όπως φαίνεται και στην 
υπάρχουσα συνταχθείσα μελέτη από την εταιρεία μελετών «ΓΑΙΑ ΟΔΟΣ». 
· Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-2  επί της οδού Φλέβας Ρουβίκωνος στη συμβολή των οδών 
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Ψαρρών, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στην κίνηση των λεωφορειακών γραμμών. 
· Κατάργηση της μίας εισόδου στάθμευσης οχημάτων στη συμβολή των οδών Ιλίου και 
Ψαρρών στο πολυκατάστημα Σκλαβενίτης ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η διέλευση των 
λεωφορείων. 
· Τοποθέτηση πλαστικών κώνων ύψους 0,75μ. στον άξονα της οδού Μπίμπιζας (αριστερή 
πλευρά) από την οδό Άνδρου μέχρι την οδό  Γ’ Ορεινής Ταξιαρχίας. 

3. Προσωρινή ίδρυση στάσεων 
Ιδρύεται προσωρινά στάση επί της οδού Ψαρρών έμπροσθεν του πολυκαταστήματος 
Σκλαβενίτης. Στο τμήμα της τροποποιημένης διαδρομής τα λεωφορεία θα σταματούν στις 
υπάρχουσες στάσεις των λεωφ. γραμμών. 
4. Προσωρινή κατάργηση στάσεων 
Καταργούνται προσωρινά οι ακόλουθες στάσεις των διερχομένων γραμμών 703, 892, Α11, 
Β11 επί της οδού Κύπρου: 

· «ΓΕΦΥΡΑΚΙ», Κ.Σ. 360073 
· «ΔΕΗ», Κ.Σ. 360074 
· «Αγ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Κ.Σ. 050060 

5. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως: 
α) Συνεννοηθεί με την Ο.ΣΥ ΑΕ (τηλ. 210 4933218- 4916 965), τον ΟΑΣΑ (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 τη νέα προσωρινή διαδρομή. 
δ) Φροντίσει να μη σταθμεύουν αυτοκίνητα στις διασταυρώσεις όπου θα στρίβουν τα 
λεωφορεία. 
ε) Ενημερώνει την Ο.ΣΥ.ΑΕ, τον Ο.Α.Σ.Α και την ΕΛ.ΑΣ (Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)  για την 
λήψη των έργων. 
6. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοσθεί από την ΟΣΥ ΑΕ,  αφού ο ΟΑΣΑ διαπιστώσει με 

αυτοψία ότι έχουν υλοποιηθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 
7. Η ΟΣΥ ΑΕ παρακαλείται για την εφαρμογή της απόφασης κατόπιν συνεννόησης με τον 

ΟΑΣΑ. 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 
Ν. 3852/2010 

2. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη επί της αποφάσεως του ΟΑΣΑ με υπ’  αριθμ.  πρωτ.  
8872/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-09-2012 που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο 
μας, λόγω των έργων στην Πλατεία Ιλίου, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

3. 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 

Πατερέλης Ι., Μηλιώνη Π., Μαρκόπουλος Φ.,  
Αποστολόπουλος Δ., Γρετσίστα Ε., Ζορμπά Κ. 

   
        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ  
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