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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9621/25-02-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    3η
 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

       ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ποιότητας Ζωής την 21-02-2013 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 21η 

Φεβρουαρίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.45 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 8004/15-02-2013 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ.. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 15-02-2013 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από επτά  (9) µέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,       ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
1. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ∆.Σ.      Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 
3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.                «  « 
4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.    «  « 
5. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ∆.Σ.      «  « 
6. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.              Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ.. 
2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 
3. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

Ο ∆.Σ. κος Μαρκόπουλος Φ. απεχώρησε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως. 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –024–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 
συζήτηση το 8ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά στην λήψη απόφασης για απαγόρευση 
της στάσης και της στάθµευσης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και έναντι του αριθµ. 2. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 4680/30-01-2013 έγγραφο του 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται 
ότι: 
 «Σε απάντηση της µε αριθ. πρωτ. 62037/12-12-2012 αίτησης του κ. Μαρκόπουλου 
Φώτιου, σας ενηµερώνουµε ότι βάσει σχετικής διάταξης του ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ν. 3542/2007, αρθρ. 34 § 3), επιτρέπεται η απαγόρευση της στάσης και της 
στάθµευσης όλων των οχηµάτων απέναντι από την είσοδο γκαράζ και συγκεκριµένα επί της 
οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2 (λόγω του µικρού πλάτους της: 5,70 µ.) και σε µήκος 5,50 
µ.,  σηµαινόµενη µε τις σχετικές πινακίδες σήµανσης (Ρ - 40). 
        Κατά συνέπεια παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης 
απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης (Ρ - 40) απέναντι από την είσοδο γκαράζ του ακινήτου 
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι του αριθ. 2.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
         

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
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              Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης (Ρ - 
40) απέναντι από την είσοδο γκαράζ του ακινήτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έναντι 
του αριθ. 2, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

2. Εισηγείται το θέµα στο ∆ηµοτικό 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 ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                 Τα Μέλη 

       Μαρκόπουλος Φ., Μηλιώνη Π.  

      Γρετσίστα Ε., Αποστολόπουλος ∆. 

           Ζορµπά Κ., Λιόσης Γ. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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