
 1 

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28276/17.06.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      12η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       Ποιότητας Ζωής την 16.06.2015 

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

Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  

27667/12.06.2015 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 

12.06.2015. 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,          Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

2. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.      Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «  « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.       «  « 

5. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «  « 

6. ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.        «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Δ.Σ.    Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Σ.               «  « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ -073-  

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

συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω 

από το  Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την 

κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής 

Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 27785/15.06.2015 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με το  υπαριθμ. Πρωτ.:  ΙΛ-150611-4/11.06.2015 έγγραφο  της, η  ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ανάδοχος του έργου του θέματος για την απρόσκοπτη  λειτουργία του εργοταξίου και 

για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, αιτείται άδεια κατάληψης πεζοδρομίου και μικρού 
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τμήματος οδοστρώματος περιμετρικά του ΟΤ 363  και συγκεκριμένα:  

στην οδό Πολέμη  η κλειστή περίφραξη που θα κατασκευαστεί θα τοποθετηθεί 1,50μ από το 

κράσπεδο του πεζοδρομίου με μικρή κατάληψη οδοστρώματος, 

στον πεζόδρομο Πλαστήρα η κλειστή περίφραξη που θα κατασκευαστεί θα τοποθετηθεί 3,60μ 

από το κράσπεδο του πεζοδρομίου  με πλήρη κατάληψη του οδοστρώματος, 

στην οδό Ταβουλάρη η κλειστή περίφραξη που θα κατασκευαστεί θα τοποθετηθεί 1,50μ από το 

κράσπεδο του πεζοδρομίου με μικρή κατάληψη οδοστρώματος, 

στην οδό Φλέβας η κλειστή περίφραξη που θα κατασκευαστεί θα τοποθετηθεί στο όριο  του 

πεζοδρομίου προς την οδό. 

 Στην περιοχή αυτή λόγω κατάργησης του πεζοδρομίου και του αυξημένου  

κυκλοφοριακού φόρτου της οδού Φλέβας  θα πρέπει ο ανάδοχος να κατασκευάσει  με 

κατάληψη τμήματος οδοστρώματος  ειδικά προστατευμένο  πεζοδρόμιο για την ασφαλή διέλευση 

των πεζών. 

 Επίσης επειδή το υπό κατασκευή  έργο  καταλαμβάνει όλο σχεδόν το οικόπεδο και θα 

υπάρξει ανάγκη αποθήκευσης υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο,  ζητείται η προσωρινή 

παραχώρηση του οικοπέδου παραπλεύρως της οδού Πολέμη, ιδιοκτησίας του Δήμου, για την 

προσωρινή απόθεση των υλικών. 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται όπως: 

α) Τοποθετήσει  με δική του φροντίδα και έξοδα ενημερωτικές πινακίδες και σημάνσεις που 

αφορούν  τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή και ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.  

β) Ενημερώσει την  ΕΛ.ΑΣ.- (Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) για την έναρξη και  λήξη των εργασιών. 

γ) Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθεί ο χώρος που παραχωρήθηκε  καθαρός από υλικά. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε  για την λήψη απόφασης έγκρισης α) 

των προτεινόμενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και β) της προσωρινής 

παραχώρησης  του οικοπέδου του Δήμου για τις ανάγκες του υπό κατασκευήν έργου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση  

      

Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το  Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος 

του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου 

Βιοκλιματικού κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου», 

για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 
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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 

Μηλιώνη Π., Μαρκόπουλος Φ. 

Λιόσης Γ., Λυκούδη – Κυριακοπούλου Ζ., 

         Κανελλόπουλος Γ., Φερεντίνος Γ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                   
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