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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:15690/08.04.2016 

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 -045-  

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

συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την τροποποίηση (αποχαρακτηρισμός) 

της οδού Ιδομενέως από πεζόδρομο σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15257/05.04.2016 σχετικό έγγραφο της 

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

«Η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου αφορά τον αποχαρακτηρισμό της οδού 

ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από τη συμβολή της με την οδό ΙΛΙΟΥ έως τη συμβολή της με την οδό 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από πεζόδρομο σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων. 

Το συνολικό μήκος του χαρακτηρισμένου  ως πεζόδρομου τμήματος είναι 680μ περίπου. 

Το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ως εξής: 
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 Η οδός ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ρυμοτομικού πλάτους 10μ διέρχεται από το Κέντρο του 

Δήμου και έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ με την από 30-01-1991 

Απόφαση Νομάρχη – (ΦΕΚ 535Δ/02-08-1991) – (σχετ. 1). 

 Με την υπ’ αριθ. 9800/1393/12-3-1991 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε 

το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΦΕΚ 226Δ/08-05-1991) – (σχετ. 2), το οποίο 

περιέλαβε την οδό ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ στο δίκτυο των συλλεκτήριων οδών και 

καθόρισε κατά μήκους της χρήσεις Πολεοδομικού Κέντρου τόσο Κεντρικής 

Λειτουργίας Πόλης όσο και Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς του άρθρου 4 του από 23-

2-1987 Π.Δ. – ΦΕΚ 166Δ/6-3-87. 

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο αποχαρακτηρισμός της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από 

πεζόδρομο (μη υλοποιημένος) σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων.  

Βασικός στόχος είναι η οδός ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ως βασικός άξονας του Δήμου μας να 

μετατραπεί σε δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων. 

 

Η έγκριση της εν λόγω τροποποίησης έχει ευρύτερη σημασία για την πόλη αφού η οδός 

Ιδομενέως εξυπηρετεί βασικές κυκλοφοριακές και πολεοδομικές ανάγκες του 

Δήμου: 

 Πρόκειται για σημαντική οδική αρτηρία του Δήμου στον άξονα ανατολής – δύσης 

αφού συνδέει την Λεωφ. Θηβών (δυτικά) με το Κέντρο του Δήμου και μέσω της 

οδού Ιλίου με τον Δήμο Αγ. Αναργύρων Καματερού (ανατολικά). 

 Κατά μήκος της διέρχονται οκτώ (8) λεωφορειακές γραμμές και μία (1) γραμμή 

τρόλεϊ, διαδημοτικής εμβέλειας. Πρόκειται για γραμμές που ενώνουν το εγγύς 

Κέντρο με τους όμορους δήμους, τους πλησιέστερους σταθμούς μετρό, το 

κέντρο της Αθήνας καθώς και το λιμάνι του Πειραιά. 

 Η οδός Ιδομενέως εξυπηρετεί βασικές εμπορικές χρήσεις του Δήμου, γραφεία, 

τράπεζες και χρήσεις αναψυχής αφού κατά μήκος της προβλέπονται χρήσεις 

Πολεοδομικού Κέντρου βάσει του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 

Συνεπώς, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου με αποχαρακτηρισμό της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από τη συμβολή της 

με την οδό ΙΛΙΟΥ έως τη συμβολή της με την οδό ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από πεζόδρομο σε 

δρόμο κυκλοφορίας οχημάτων.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 

         Αποφασίζει   Ομόφωνα  

1. Εγκρίνει την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με 

αποχαρακτηρισμό της οδού ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ από τη συμβολή της με την οδό ΙΛΙΟΥ 

έως τη συμβολή της με την οδό ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ από πεζόδρομο σε δρόμο 

κυκλοφορίας οχημάτων, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

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., Κανελλόπουλος Γ. 

 Λιόσης Γ., Λυκούδη–Κυριακοπούλου Ζ.,      

Μαρκόπουλος Φ., Πατακιάς Π. 

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ       
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