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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 19.01.2023 

  (Αριθμ. πρωτ.: 4662/20.01.2023) 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιλίου συνήλθε σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2023, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.45 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 2735/13.01.2023 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 13.01.2023 και πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

        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. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

5. ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.       Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ε.Π.Ζ 

2. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

3. ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «    « 

4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.               «    « 

        ΑΠΟΦΑΣΗ - 002- 

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

συζήτηση το 2ο 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 την λήψη 

απόφασης για τη μετακίνηση του πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών στο Δήμο Ιλίου, το θέμα 

θεωρείται κατεπείγον διότι μετά την τοποθέτηση του πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών στο 

συγκεκριμένο σημείο, κατέστη ανέφικτη η χρήση του καθώς λόγω της στάθμευσης οχημάτων 

πέριξ αυτού, δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των πεζών. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4015/19.01.2023 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 29 και το Παράρτημα VI – Πίνακας 2 του 

Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.07.2021): «Οι γωνιές ανακύκλωσης (ΓΑ) εγκαθίστανται με απόφαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου ΟΤΑ Α΄ βαθμού» και την  υπ΄αριθμ. 

92996/16.12.2022, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εγκρίθηκε η 
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τοποθέτηση 2 γωνιών ανακύκλωσης – πολυκέντρα, εμβαδού μικρότερου των 30 τ.μ. έκαστο στις 

κάτωθι θέσεις: 

1. Ο.Τ. 92, μεταξύ των οδών Αίαντος και Χρυσηΐδος (κοινόχρηστος χώρος – πεζόδρομος) 

2. Ο.Τ. 764α, στις οδούς Πορφύρας, Ελένης, Καππαδοκίας. 

     Παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για τη μετακίνηση του πολυκέντρου 

ανακύκλωσης από την Ο.Τ. 92, μεταξύ των οδών Αίαντος και Χρυσηΐδος (κοινόχρηστος χώρος – 

πεζόδρομος), στον κοινόχρηστο χώρο – αδόμητο -  έμπροσθεν Ο.Τ.  307 στην οδό Μπίμπιζα 

σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

      Η λήψη της ως άνω Απόφασης κρίνεται κατ’ επείγουσα, διότι μετά την τοποθέτηση του 

πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών στο συγκεκριμένο σημείο, κατέστη ανέφικτη η χρήση του 

καθώς λόγω της στάθμευσης οχημάτων πέριξ αυτού δημιουργούνται κίνδυνοι για ασφάλεια των 

πεζών.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. 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 

Β. Εγκρίνει τη μετακίνηση του πολυκέντρου ανακύκλωσης από την Ο.Τ. 92, μεταξύ των οδών 

Αίαντος και Χρυσηΐδος (κοινόχρηστος χώρος – πεζόδρομος), στον κοινόχρηστο χώρο – αδόμητο - 

 έμπροσθεν Ο.Τ.  307 στην οδό Μπίμπιζα σύμφωνα με το συνημμένο σκαρίφημα. 

 

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., Κουμαραδιός Γ., 

Ανδρέου Γ. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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