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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 20731/02-04-2014  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    7η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

    ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ποιότητας Ζωής την 1-04-2014 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 1η Απριλίου 

ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 19767/27-03-2014 

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 27-03-2014 

        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από επτά  (9) µέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,       ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.     Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2.  ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.             «  « 

3. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.         «  « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.    Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ∆.Σ.                Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.        «  « 

4. AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.                  «  « 

5.  ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ∆.Σ.                  «  « 

ΑΠΟΦΑΣΗ –044–  

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

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

3852/2010 που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 242/2013 Απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για τη µετατροπή της οδού Νικηταρά από µονής σε διπλής κατεύθυνσης και 

παράλληλα την εκ περιτροπής στάθµευση στην ως άνω οδό σε µετατροπή της οδού Νικηταρά 

από µονής σε διπλής κατεύθυνσης και παράλληλα την απαγόρευση στάθµευσης στην ως άνω 

οδό. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 20655/01-04-2014 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Η οδό Νικηταρά εκτείνεται από την οδό Μεσσηνίας και καταλήγει στην οδό Γυθείου. 

Σύµφωνα µε την κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου µας η ως άνω οδός είναι µονής 

κατεύθυνσης. 

Στο τµήµα της ως άνω οδού τα οχήµατα κινούνται από την οδό Γυθείου προς την οδό 
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Καλαβρύτων (412/2006 Α.∆.Σ.) ενώ το τµήµα από την οδό Μεσσηνίας έως την οδό 

Καλαβρύτων έχει αντίθετη φορά (158/2009 Α.∆.Σ.) µε συνέπεια οι κάτοικοι της περιοχής να µη 

µπορούν να µεταβούν στις οικίες τους που βρίσκονται στις οδούς Πύργου (αρ. Πρωτ. 

56886/08-11-2012 αίτησής τους) και Μεσσηνίας. 

Παράλληλα, το πλάτος οδοστρώµατος της οδού Νικηταρά (περίπου 6,50µ.) είναι τέτοιο 

που δεν επιτρέπει τη στάθµευση και στις δύο πλευρές της οδού µε ταυτόχρονη κυκλοφορία 

των οχηµάτων και στα δύο ρεύµατα. 

Για όλα τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως µετατρέψετε την οδό Νικηταρά από µονής 

κατεύθυνσης σε διπλής, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της περιοχής και 

παράλληλα να εγκρίνετε την απαγόρευση στάθµευσης στην ως άνω οδό έτσι ώστε να κινούνται 

ελεύθερα τα οχήµατα και στα δύο ρεύµατα.» 

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 την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 242/2013 Α.∆.Σ. για µετατροπή της οδού 

Νικηταρά από µονής κατεύθυνσης σε διπλής, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι 

κάτοικοι της περιοχής και την απαγόρευση στάθµευσης στην ως άνω οδό έτσι ώστε να 

κινούνται ελεύθερα τα οχήµατα και στα δύο ρεύµατα, 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., Πατερέλης Ι.,         

    Κουµαραδιός Γ., Λιόσης Γ.                 

                                          

            ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΩΕΒ-ΥΣΠ


