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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 23905/17-05-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    9η
 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

    ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ποιότητας Ζωής την 16-05-2013 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 16η 

Μαϊου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 22354/10-05-2013 

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 10-05-2013 
        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. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.       «  « 
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.       «  « 
5. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ∆.Σ.        «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

ΑΠΟΦΑΣΗ –069–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 
συζήτηση το 2

ο 
θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6 του Ν. 

3852/2010, που αφορά στην λήψη απόφασης για διαµόρφωση της νησίδας της Λ. Θηβών στο 
τµήµα της από την οδό Ιδοµενέως έως την οδό Έκτορος. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 23015/14-05-2013 έγγραφο του 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται 
ότι: 

«Στο ∆ήµο Ιλίου διέρχονται δρόµοι µε µεγάλη κυκλοφορία καθ΄ όλο το 24ωρο. Κατά τις 
ώρες της κυκλοφοριακής αιχµής δηµιουργούνται προβλήµατα τόσο στους οδηγούς των 
οχηµάτων όσο και στους διερχόµενους πεζούς. 
          Μία από αυτές τις οδούς είναι και η  Λ. Θηβών η οποία έχει πολύ µεγάλη κυκλοφορία 
τόσο επιβατηγών οχηµάτων όσο και φορτηγών. 
          Στο τµήµα της Λ. Θηβών από την οδό Ιδοµενέως µέχρι την οδό Έκτορος κρίνεται 
απαραίτητο να τοποθετηθούν διαβάσεις πεζών σε συγκεκριµένα σηµεία (όπως φαίνονται στο 
συνηµµένο σχέδιο). 
         Οι φωτεινοί σηµατοδότες που βρίσκονται στις συµβολές των οδών Ιδοµενέως και Θηβών 
και Έκτορος και Θηβών βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους µε αποτέλεσµα οι 
κάτοικοι της περιοχής, οι µαθητές και οι ηλικιωµένοι να προσπαθούν να διασχίσουν τη Λ. 
Θηβών και ειδικά την υπερυψωµένη κεντρική νησίδα µε κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος. 
         Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στο ως άνω τµήµα ευρίσκονται σχολικά συγκροτήµατα (1ο 
Γυµνάσιο και 1ο Λύκειο Ιλίου),  ο Ι. Ν. Αγ. Βαρβάρας, υπεραγορές τροφίµων (σούπερ µάρκετ), 
τράπεζες, η Ε.Υ.∆.Α.Π., καταστήµατα κλπ.  
          Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε όπως διαµορφωθεί η νησίδα της Λ. Θηβών στο τµήµα της 
από την οδό Ιδοµενέως έως την οδό Έκτορος στα σηµεία (όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο 
και στη σχετική τεχνική έκθεση) προκειµένου να κατασκευασθούν διαβάσεις διέλευσης πεζών.» 

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΕΒ-3ΑΧ
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προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
 
             Αποφασίζει   Οµόφωνα 

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

2. Εγκρίνει τη διαµόρφωση νησίδας στην Λ. Θηβών, στο τµήµα της από την οδό Ιδοµενέως 
έως την οδό Έκτορος στα σηµεία, όπως φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο και στη σχετική 
τεχνική έκθεση, προκειµένου να κατασκευασθούν διαβάσεις διέλευσης πεζών, ως 
αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

3. 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., Φερεντίνος Γ., 

          Γρετσίστα Ε., ∆., Μηλιώνη Π. 

            Ζορµπά Κ.  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   

ΑΔΑ: ΒΕΝ2ΩΕΒ-3ΑΧ


