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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15688/08.04.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      8η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                        Ποιότητας Ζωής την 07.04.2016 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 7η 

Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  

14670/31.03.2016 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 

31.03.2016. 

        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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.             «       « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                                «       « 

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

6. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Δ.Σ.     «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Σ.               «      « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ -037-  

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

συζήτηση το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 

3852/2010, που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Σπ. Μουστακλή εντός του 

συγκροτήματος των Εργατικών Πολυκατοικιών έναντι του ΚΑΠΗ. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15232/05.04.2016 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη την  με αρ. Πρωτ.: 4036/ΓΕΔΣΕ/Δ/ΣΛ/18-03-2016 απόφαση του 

ΟΑΣΑ  σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η λεωφορειακή γραμμή 892 (ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-

ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΙΛΙΟΝ) και μετατίθεται το τέρμα της στην οδό Σπύρου Μουστακλή 

εντός των Εργατικών Πολυκατοικιών έναντι της πλατείας Ούλωφ Πάλμε και του ΚΑΠΗ του Δήμου 

Ίλιου. 
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 Για τη βέλτιστη λειτουργία της Λεωφορειακής γραμμής και τη διευκόλυνση των 

Λεωφορείων του ΟΑΣΑ  προτείνουμε τις παρακάτω  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην οδό Σπύρου 

Μουστακλή: 

1. Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των λεωφορείων του ΟΑΣΑ 

(νέο Τέρμα)  επί της οδού Σπύρου Μουστακλή έναντι του ΚΑΠΗ και για 40 μέτρα που 

θα επισημαίνεται  με πινακίδες αρχής και τέλους απαγόρευσης αλλά και με κίτρινη 

διαγράμμιση  επί του κρασπέδου   και του οδοστρώματος.   

2. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων επί της οδού Σπύρου Μουστακλή 

 από την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό Δυοβουνιώτη (είσοδος Πάρκου Τρίτση) 

 και στις δυο κατευθύνσεις που θα επισημαίνεται με πινακίδες αρχής και τέλους 

απαγόρευσης με εξαίρεση τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ   στην περιοχή που περιγράφεται στην 

παρ.1 (τέρμα Λεωφορείων) όπως φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα του 

ορθοφωτοχάρτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την απαγόρευση 

στάσης & στάθμευσης  στις παραπάνω αναφερόμενες θέσεις.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

         Αποφασίζει   Ομόφωνα  

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του 

Ν. 3852/2010 

Β. Εγκρίνει τις παρακάτω  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην οδό Σπύρου Μουστακλή, για τη 

βέλτιστη λειτουργία της Λεωφορειακής γραμμής 892 (ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΑΙΔΑΡΙ-ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-

ΙΛΙΟΝ) και τη διευκόλυνση των Λεωφορείων του ΟΑΣΑ: 

1. Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των λεωφορείων του ΟΑΣΑ 

(νέο Τέρμα)  επί της οδού Σπύρου Μουστακλή έναντι του ΚΑΠΗ και για 40 μέτρα που 

θα επισημαίνεται  με πινακίδες αρχής και τέλους απαγόρευσης αλλά και με κίτρινη 

διαγράμμιση  επί του κρασπέδου   και του οδοστρώματος.   

2. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών και λεωφορείων επί της οδού Σπύρου Μουστακλή 

 από την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό Δυοβουνιώτη (είσοδος Πάρκου Τρίτση) 

 και στις δυο κατευθύνσεις που θα επισημαίνεται με πινακίδες αρχής και τέλους 

απαγόρευσης με εξαίρεση τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ   στην περιοχή που περιγράφεται στην 

παρ.1 (τέρμα Λεωφορείων) όπως φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα του 
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ορθοφωτοχάρτη. 

Γ. 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., Κανελλόπουλος Γ. 

 Λιόσης Γ., Λυκούδη–Κυριακοπούλου Ζ.,      

Μαρκόπουλος Φ., Πατακιάς Π. 

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       
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