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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                5η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 19.05.2022 

               (Αριθμ. Πρωτ.:36909/20.05.2022) 

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την             

19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

35081/13.05.2022 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 13.05.2022 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» και  

ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021), για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Αντιπρόεδρος 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.               «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                          

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

2. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                       «    « 

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.            «    « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ - 010 -  

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει 
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για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για 

διατήρηση ή κατάργηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αγ. Νικολάου & 

Αετόπετρας. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 35240/15.05.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 και άρθρο 95 παρ. 1α του Ν. 3852/2010, 

αναφορικά στις πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων και ειδικά την εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων. 

2. Το άρθρο 76 παρ. 7 του Ν.4257/14 σύμφωνα με το οποίο: «Σε περίπτωση 

θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να 

αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο Δήμο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη 

λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη 

της, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου 

αυτής καταβάλλονται   στο Δήμο.» 

3. Το γεγονός ότι κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω, από 09.09.2019 το περίπτερο που 

βρίσκεται επί των οδών Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας, στο Ίλιον, έχει περιέλθει 

στη δικαιοδοσία του Δήμου Ιλίου, λόγω θανάτου της δικαιούχου Τσαρούχα 

Βασιλικής και το μισθωτήριο που είχε συναφθεί με τον Κιάκη Θωμά έληξε την 

30.04.2022. 

4. Την με αρ. πρωτ. 31499/03.05.2022 αίτηση του μισθωτή του περιπτέρου Κιάκη 

Θωμά, σύμφωνα με την οποία έχει εκκενώσει το περίπτερο και παρέδωσε τα 

κλειδιά στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε: 
 

Για τη διατήρηση και την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης, ή την κατάργηση 

της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας, 

στο Δήμο Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την κατάργηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. 
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Νικολάου & Αετόπετρας, στο Δήμο Ιλίου. 

Β. 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.,  

    ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Κουμαραδιός Γ. 
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