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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                14η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 16.12.2021 

         (Αριθμ. Πρωτ.: 93038/17.12.2021 )    

     Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την 16η 

Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

91003/10.12.2021 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 

10.12.2021 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος 

A’, άρθρο 43 παρ. 1), γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): 

«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-

19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 

του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

2. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλος της Ε.Π.Ζ 

3. ΓΚΙΟΚΑ – ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ, Δ.Σ     «  « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                        «  « 

5. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ., Δ.Σ.               «  « 

6. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.              «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                          

1. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ε.Π.Ζ 

2. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                   «    « 

ΑΠΟΦΑΣΗ - 032 -  

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

συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3 του Ν. 3852/2010, 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 4555/2018, που αφορά τη  

μετεγκατάσταση περιπτέρου από την οδό Αγ. Νικολάου & Άρτης 7, στην οδό Καππαδοκίας 

(Ο.Τ. 765α) που περικλείεται από τις οδούς (Πορφυρογέννητου Λ. Πορφύρα – Βιργίλου), λόγω 

εργασιών εκτέλεσης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ», το θέμα θεωρείται 
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κατεπείγον διότι εκτελούνται εργασίες ανάπλασης στην οδό Αγ. Νικολάου και το περίπτερο 

εμποδίζει για την αποπεράτωση και ολοκλήρωση του πεζοδρομίου, βάσει του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 91174/13.12.2021 σχετικό έγγραφο της 

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

«Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη μετεγκατάσταση του περιπτέρου από την οδό ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΡΤΗΣ 7, στην οδό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (Ο.Τ.765α), που περικλείεται από τις οδούς 

(ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ - Λ.ΠΟΡΦΥΡΑ – ΒΙΡΓΙΛΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 Η δαπάνη μεταφοράς, μετεγκατάστασης και όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

έντεχνη τοποθέτηση στη νέα θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου βαρύνει την ανάδοχο 

εργοληπτική εταιρεία εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

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

3 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 3 του Ν. 

4555/2018 

2. Εγκρίνει τη μετεγκατάσταση του περιπτέρου από την οδό ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΑΡΤΗΣ 7, 

στην οδό ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (Ο.Τ.765α), που περικλείεται από τις οδούς 

(ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ - Λ. ΠΟΡΦΥΡΑ – ΒΙΡΓΙΛΟΥ), λόγω εργασιών εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

Η δαπάνη μεταφοράς, μετεγκατάστασης και όλων των εργασιών που απαιτούνται για την 

έντεχνη τοποθέτηση στη νέα θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου βαρύνει την ανάδοχο 

εργοληπτική εταιρεία εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

3. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με 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 

Φερεντίνος Γ., Φραγκάκης Γ., Γκιόκα – Λιόση 

Σ., Γκόγκος Κ., Κουμαραδιός Γ., Κ., 

Κυριακοπούλου Π.  

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                    

ΑΔΑ: ΩΣ4ΘΩΕΒ-0ΦΑ


		2021-12-17T12:25:30+0200
	Athens




