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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 59409/26-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    27η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ζωής την 22-11-2012 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 22η 
Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 58363/16-11-2012 
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 16-11-2012 
        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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ 
3. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       «            « 
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.     «            « 
5.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                          «            « 
6.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.     «            « 
7. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.                           «            « 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 ΑΠΟΦΑΣΗ –143–  
O Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 

συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 
περιοχή του Άλσους και στο Εμπορικό Κέντρο Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 58448/19-11-2012 έγγραφο του 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Ο Δήμος Ιλίου στα πλαίσια της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, προχώρησε στην 
πεζοδρόμηση του εμπορικού κέντρου του. Παράλληλα, η περιοχή του Άλσους είχε ήδη 
πεζοδρομηθεί (εκεί ισχύουν οι κάρτες στάθμευσης για τους κατοίκους). 
    Στους πεζόδρομους του εμπορικού κέντρου και ιδιαίτερα στις οδούς Αίαντος, Νέστορος και 
Πάριδος (για τα τμήματά τους από τις οδούς Μανάκη έως Πατρόκλου) έχει παρατηρηθεί να 
διέρχονται και να παρκάρουν οχήματα θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους πεζούς. 
    Επίσης στην περιοχή του Άλσους λόγω της ύπαρξης επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, έχει παρατηρηθεί να διέρχονται πολλά οχήματα μεγιστοποιώντας τους κινδύνους 
για πεζούς και παιδιά.  
    Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή του Άλσους που περικλύεται από τις οδούς Ατρέως, 
Ελένης και Πηλέως, υπάρχει μία παιδική χαρά και ένα γήπεδο μπάσκετ και η προσέλευση τόσο 
γονέων με τα παιδιά τους όσο και εφήβων είναι μεγάλη. 
    Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε όπως: 

1. απαγορευθεί η διέλευση όλων των οχημάτων στις οδούς Αίαντος, Νέστορος και Πάριδος 
για τα τμήματά τους από τις οδούς Μανάκη μέχρι Πατρόκλου τοποθετώντας τα 
κατάλληλα εμπόδια (κολωνάκια) και  

2. η φορά κίνησης των οχημάτων: α) επί της οδού Ατρέως να γίνει από την οδό Μενελάου 
προς την οδό Έκτορος,  β)  επί της οδού Πηλέως από την οδό Πριάμου προς την οδό 
Έκτορος και η οδός Ελένης να παραμείνει κλειστή στη διέλευση των διερχόμενων 
οχημάτων τοποθετώντας τα κατάλληλα εμπόδια (κολωνάκια) και σήμανση.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
 

              Αποφασίζει   Ομόφωνα 
1. Εγκρίνει: 
Α)  Να απαγορευθεί η διέλευση όλων των οχημάτων στις οδούς Αίαντος,  Νέστορος και 
Πάριδος για τα τμήματά τους από τις οδούς Μανάκη μέχρι Πατρόκλου τοποθετώντας τα 
κατάλληλα εμπόδια (κολωνάκια) και  
Β) Η φορά κίνησης των οχημάτων: α) επί της οδού Ατρέως να γίνει από την οδό Μενελάου 
προς την οδό Έκτορος, β) επί της οδού Πηλέως από την οδό Πριάμου προς την οδό Έκτορος 
και η οδός Ελένης να παραμείνει κλειστή στη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων 
τοποθετώντας τα κατάλληλα εμπόδια (κολωνάκια) και σήμανση. 
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., Μαρκόπουλος Φ., Πατερέλης Ι., 
Αποστολόπουλος Γ., Γρετσίστα Ε.,   Μηλιώνη Π., 
Ζορμπά Κ. 

   
        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ  
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