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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 13062/19.04.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                5η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                                   Ποιότητας Ζωής την 18.04.2019 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η 

Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ’ αριθμ.  

12352/12.04.2019 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 

12.04.2019 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

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

2. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.        «     « 

3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                          «     « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                  «     « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.            Μέλος της Ε.Π.Ζ  

3. ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.          «      « 

Ο Δ.Σ. κ. Φερεντίνος Γ. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 1ου θέματος και προσήλθε 

στο 2ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως      

 ΑΠΟΦΑΣΗ -005-  

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

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης συμπληρωματική 

εισήγηση για την υπ’ αριθμ. 334/2018 που αφορά την κατάργηση θέσης περιπτέρου κα 

μεταφοράς του σε νέα θέση. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 11627/08.04.2019 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Αναφορικά με την μεταφορά περιπτέρου από την οδό Μανάκη 28 στη νέα θέση που 

αιτείται ο ενδιαφερόμενος και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θηβών, Φιλοκτήτου και Αγίας 

Βαρβάρας και στο Ο.Τ. 1201 έχουμε να σας αναφέρουμε ότι, δεν υφίσταται κανένα περίπτερο 

αλλά και δεν εμποδίζει τη διέλευση πεζών καθώς και τυφλών Η Θέση του περιπτέρου κατόπιν 

αυτοψίας  βρίσκεται σε απόσταση 3,00 μέτρων από το κράσπεδο του πεζοδρομίου της οδού 
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Θηβών και σε απόσταση από την οδό Φιλοκτήτου 11,55 μέτρα και βρίσκεται έμπροσθεν της 

διάβασης πεζών. Η όδευση τυφλών βρίσκεται κατά μήκος του πεζοδρομίου και σε απόσταση 1,00 

μέτρου από το περίπτερο. Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου του περιπτέρου 

συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου είναι 19,80 τ.μ. και το μέγεθος του κουβουκλίου 5,32 

τ.μ. 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η κατάργηση της θέσης του περιπτέρου από την οδό 

Μανάκη 28 είναι επιβεβλημένη καθώς και η μεταφορά της στο νέο σημείο διότι δεν υφίσταται 

κανένα περίπτερο για να εξυπηρετεί τους διερχόμενους αλλά και τους κατοίκους. Η νέα θέση του 

περιπτέρου δεν εμποδίζει πεζούς καθώς και διερχόμενα αυτοκίνητα. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την ως άνω εισήγηση.» 

       προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 334/2018 Α.Δ.Σ. ως προς τη νέα θέση του περιπτέρου 

που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θηβών, Φιλοκτήτου και Αγίας Βαρβάρας και στο Ο.Τ. 

1201, κατόπιν αυτοψίας βρίσκεται σε απόσταση 3,00 μέτρων από το κράσπεδο του πεζοδρομίου 

της οδού Θηβών και σε απόσταση από την οδό Φιλοκτήτου 11,55 μέτρα και βρίσκεται έμπροσθεν 

της διάβασης πεζών. Η όδευση τυφλών βρίσκεται κατά μήκος του πεζοδρομίου και σε απόσταση 

1,00 μέτρου από το περίπτερο. Η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου του περιπτέρου 

συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου είναι 19,80 τ.μ. και το μέγεθος του κουβουκλίου 5,32 

τ.μ. 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι η κατάργηση της θέσης του περιπτέρου από την οδό Μανάκη 

28 είναι επιβεβλημένη καθώς και η μεταφορά της στο νέο σημείο διότι δεν υφίσταται κανένα 

περίπτερο για να εξυπηρετεί τους διερχόμενους αλλά και τους κατοίκους. Η νέα θέση του 

περιπτέρου δεν εμποδίζει πεζούς καθώς και διερχόμενα αυτοκίνητα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 334/2018 Α.Δ.Σ., ως έχει 

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 

 Μαρκόπουλος Φ., Μηλιώνη Π., Λιόσης Γ.,  

         Λυκούδη-Κυριακοπούλου Ζ.,  

                        

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                    
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