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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                7η
 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητα̋ Ζωή̋ την 13.10.2020 

      Η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋ Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την 13
η
 

Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

71394/09.10.2020 πρόσκληση του Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ στι̋ 09.10.2020 

και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        Η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋ αποτελείται από επτά  (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,           Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ε.Π.Ζ. 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ε.Π.Ζ. 

2. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                      «  « 

3. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                                           «  « 

4. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.            «  « 

5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.             «  « 

6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλο̋ τη̋ Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               Μέλο̋ τη̋ Ε.Π.Ζ 

2. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.                                           «  « 

3. ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Δ.Σ.                      «  « 

ΑΠΟΦΑΣΗ - 020  -  

     Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋, εισάγει για 

συζήτηση το 3
ο
 θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την λήψη απόφαση̋ για θέση 

στάθμευση̋ χρηματαποστολή̋. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 67614/30.09.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντα̋ υπόψιν: 

1. Το αρ. 52 του Ν. 2696/1999 όπω̋ ισχύει σήμερα 

2. Το αρ. 13 παρ. 5 του Ν. 4623/2019 

3. Τι̋ υπ.αρ. 45130/3-7-2020 και 42678/25.06.2020 

Σχετικά με την υπ.αρ. 45130/03.07.2020 και κατόπιν σχετική̋ αυτοψία̋ στην οδό 

Πρωτεσιλάου 79 και Νέστορο̋ περιοχή̋ Κέντρου έμπροσθεν τη̋ τράπεζα̋ EUROBANK, 
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διαπιστώθηκε ότι επί τη̋ οδού Πρωτεσιλάου η οποία είναι μονόδρομο̋ έναντι αυτή̋ υπάρχουν 

στάσει̋ λεωφορείων, στην οδό Νέστορο̋ (αρ. 116) έναντι τη̋ στάθμευση̋ ταξί μπορεί να 

τοποθετηθεί θέση στάθμευση̋ χρηματαποστολή̋ με ειδική σήμανση  Ρ39 η οποία θα εξυπηρετεί 

και την τράπεζα αλλά και τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου.  

Όσον αφορά την υπ.αρ. 42678/25.06.2020 αίτηση σχετικά με άδεια τοποθέτηση̋ ομπρελών 

στην συμβολή των οδών Πρωτεσιλάου και Νέστορο̋ εισηγούμαστε την άδεια τοποθέτηση̋ του̋ 

ούτω̋ ώστε να εξυπηρετηθούν καλυτέρα οι δημότε̋ που λόγω Covid 19 παραμένουν έξω από το 

κατάστημα για  να τηρούνται οι αποστάσει̋ ασφαλεία̋. Οι ομπρέλε̋ θα πρέπει να τοποθετηθούν 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Η 

τοποθέτηση του̋ θα γίνεται σε μέρε̋ με έντονη ηλιοφάνεια (θερινοί μήνε̋) ή κακοκαιρία 

(χειμερινοί μήνε̋) και κατά τι̋ ώρε̋ 8:00 – 14:00 που είναι και οι ώρε̋ λειτουργία̋ του 

καταστήματο̋. 

Εισηγούμαστε, την τοποθέτηση ειδικών σημάτων Ρ39 μήκου̋ 6,00 μέτρων έμπροσθεν του 

ακινήτου με διεύθυνση Νέστορο̋ 116 και έναντι τη̋ πιάτσα̋ των ταξί, για την εξυπηρέτηση των 

χρηματαποστολών τη̋ τράπεζα̋ αλλά και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου καθώ̋ και 

την άδεια τοποθέτηση̋ ομπρελών για την προφύλαξη των δημοτών κατά του̋ θερινού̋ – 

χειμερινού̋ μήνε̋ με έντονη ηλιοφάνεια η κακοκαιρία. 

 Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ παρακαλούμε να αποφασίσετε για την ω̋ άνω εισήγηση.  

Η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋ 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την τοποθέτηση ειδικών σημάτων Ρ39 μήκου̋ 6,00 μέτρων έμπροσθεν του ακινήτου με 

διεύθυνση Νέστορο̋ 116 και έναντι τη̋ πιάτσα̋ των ταξί, για την εξυπηρέτηση των 

χρηματαποστολών τη̋ τράπεζα̋ αλλά και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Δήμου καθώ̋ και 

την άδεια τοποθέτηση̋ ομπρελών για την προφύλαξη των δημοτών κατά του̋ θερινού̋ – 

χειμερινού̋ μήνε̋ με έντονη ηλιοφάνεια η κακοκαιρία και κατά τι̋ ώρε̋ 8:00 – 14:00 που είναι 

και οι ώρε̋ λειτουργία̋ του καταστήματο̋, όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋   Ε.Π.Ζ.                                          Τα Μέλη 

 Φερεντίνο̋ Γ.,  Μηλιώνη Π., Λιόση̋ Γ.,      

       Κουμαραδιό̋ Γ., Κυριακοπούλου Π.,     

                            Ανδρέου Γ.  

                        

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                    
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