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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 6315/21.02.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                3η Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 21.02.2019 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η 

Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ.  

6245/21.02.2019 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 

21.02.2019 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

1. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Σ.                         Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.           Μέλος της Ε.Π.Ζ 

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.        «     « 

4. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                          «     « 

5. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  «     « 

6. ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.          «      «  

7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.          «      «   

8. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.          «      « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

                   Ουδείς            

 ΑΠΟΦΑΣΗ -004-  

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

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 

(κατεπείγον συζήτηση λόγω επικείμενων εποχιακών εκδηλώσεων) που αφορά την λήψη 

απόφασης για τον καθορισμό χώρου εκδηλώσεων. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 6081/20.02.2019 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με αφορμή επικείμενες πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αποκριάτικες κλπ εκδηλώσεις που 

έχουν προγραμματιστεί λόγω εποχής σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Ιλίου και για 

διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών μας, κρίνεται απαραίτητο να εισαχθεί 

άμεσα προς συζήτηση στην επιτροπή σας και η λήψη σχετικής απόφασης για τον καθορισμό των 
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κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου και ειδικότερα προτείνεται: Ως χώρος εκδηλώσεων, ο 

αδιαμόρφωτος κοινόχρηστος χώρος που εμφαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα κλίμακας 

1:500 με στοιχεία  Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α εμβαδού 2498,25 τ.μ. και περιλαμβάνει 

(αδιαμόρφωτο) τμήμα του Κ.Χ. 2207 και (αδιαμόρφωτο) τμήμα πεζοδρόμων μεταξύ του Κ.Χ. 

2207 και των Ο.Τ. 2103Α και 2206 περιοχής «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ». 

Για το ως άνω προτεινόμενο τμήμα έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται να καθοριστεί ο προπεριγραφόμενος κοινόχρηστος 

χώρος για τη διενέργεια εκδηλώσεων και παρακαλούμε για λήψη ή μη σχετικής απόφασης.» 

       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 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

Β. Εγκρίνει τον καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ιλίου και ειδικότερα: Ως χώρος 

εκδηλώσεων, ο αδιαμόρφωτος κοινόχρηστος χώρος που εμφαίνεται στο συνημμένο 

σχεδιάγραμμα κλίμακας 1:500 με στοιχεία  Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α εμβαδού 2498,25 τ.μ. και 

περιλαμβάνει (αδιαμόρφωτο) τμήμα του Κ.Χ. 2207 και (αδιαμόρφωτο) τμήμα πεζοδρόμων μεταξύ 

του Κ.Χ. 2207 και των Ο.Τ. 2103Α και 2206 περιοχής «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ». 

Για το ως άνω προτεινόμενο τμήμα έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση. 

Γ. 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 

 Μαρκόπουλος Φ., Μηλιώνη Π, Φερεντίνος 

Γ., Λιόσης Γ., Λυκούδη-Κυριακοπούλου Ζ., 

Φεγγερός Β., Τσακανίκας Α., Ξενάκης Ν.  

                        

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                    

ΑΔΑ: ΩΔ6ΕΩΕΒ-Γ4Μ


		2019-02-25T09:17:21+0200
	Athens




