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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 62993/23-12-2011 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    24η Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ζωής την 21-12-2011 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 21η 
Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 62044/20-12-2011 
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 21-11-2011 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από εννέα  (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
1.  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, Δ.Σ.            Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ.  
2.  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                       Μέλος   της Ε.Π.Ζ.  
3. ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.   «            « 
4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                «            « 
5. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.     «            « 
6.  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.     «            « 
7. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Δ.Σ.      «            « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ.                           Μέλος   της Ε.Π.Ζ 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ –127–  

 Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για 
συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την 
Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες, του 
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  του ΑΣΗΜΑΚΗ, 
επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), στο Ίλιον, λόγω συμπλήρωσης έξη (6) βεβαιωμένων 
παραβάσεων.  

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 62420/21-12-2011 έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
      «Σας γνωρίζουμε ότι ο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΑΣΗΜΑΚΗ διατηρεί         
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί των οδών Αφροδίτης 35  &  Ελένης 
15 (κ2), στο Ίλιον. 
 Για το κατάστημα αυτό κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μας οι παρακάτω βεβαιωμένες        
παραβάσεις: 
1) Το με αρ. πρ.1020/26677/57-α/19-10-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου οπου διαπιστώθηκε ότι την 

14-10-2011 & ώρα 00.53 στην οδό Αφροδίτης 35 στο Ίλιον , κατελήφθη να λειτουργεί 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του , και να έχει θέσει 
σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική προς τέρψη των θαμώνων 
στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

2) Το με αρ. πρ. 1020/26677/58-α/09-11-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου, οπου διαπιστώθηκε ότι 
την 6-11-2011 & ώρα 01.00 στην οδό Αφροδίτης 35 στο Ίλιον, κατελήφθη να λειτουργεί ως 
προσωρινά υπεύθυνη η OCROTEALA (EΠ) VIORICA (ON) του ΙΟΝ κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
του ΑΣΗΜΑΚΗ , και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας 
μουσική προς τέρψη των θαμώνων στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

3) Το με άρ. πρ. 1020/26677/59-α/19-11-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου, οπου διαπιστώθηκε ότι 
την 13-11-2011 & ώρα 03.40 στο Ίλιον κατελήφθη να λειτουργεί ως προσωρινά υπεύθυνη η 
OKROTALA  VIORICA του ION κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» 
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ιδιοκτησίας  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, και να έχει θέσει σε λειτουργία 
στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική προς τέρψη των θαμώνων στερούμενος 
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

4) Το με αρ. πρ. 1020/26677/60-α/17-11-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου, οπου διαπιστώθηκε ότι 
την 14-11-2011 & ώρα 02.06 στην οδό Αφροδίτης 35 στο Ίλιον, κατελήφθη να λειτουργεί ως 
προσωρινά υπεύθυνη η CIOBANU  LILIANA ANA  του GEORGE κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του 
ΑΣΗΜΑΚΗ, και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική 
προς τέρψη των θαμώνων στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

5) Το με αρ. πρ.1020/26677/62-α/06-12-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου, οπου διαπιστώθηκε ότι 
την 25-11-2011 & ώρα 23.00 στην οδό Αφροδίτης 35 στο Ιλιον, κατελήφθη να λειτουργεί ως 
προσωρινά υπεύθυνη  η OCROTEALA VIORICA του ION κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του 
ΑΣΗΜΑΚΗ, και να εχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική 
προς τέρψη των θαμώνων στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

6) Το με αρ. πρ. 1020/26677/63-α/7-12-2011 έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου, οπου διαπιστώθηκε ότι την 
02-12-2011 & ώρα 04.00 στην οδό Αφροδίτης 35 στο Ίλιον κατελήφθη να λειτουργεί ως 
προσωρινά υπεύθυνη η ΑΛΜΑΧΑΟΥΙ – ΤΣΙΟΓΚΑ (ΟΝ) ΝΑΤΑΣΑ – ΝΑΜΑ του ΑΜΠΤΕΛ 
– ΧΑΛΙΜ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ και να έχει θέσει σε λειτουργία 
στερεοφωνικό συγκρότημα εκπέμποντας μουσική προς τέρψη των θαμώνων στερούμενος 
άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την σφράγιση και       
προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι  (20) ημέρες, του καταστήματος   
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ   
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, λόγω συμπλήρωσης έξη (6) βεβαιωμένων παραβάσεων.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση  
      

   Αποφασίζει   Ομόφωνα 
1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 
2. Εγκρίνει σφράγιση και  προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για είκοσι  (20) 
ημέρες, του καταστήματος   «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», επί των οδών Αφροδίτης 35 & Ελένης 15 (κ2), 
ιδιοκτησίας ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ   ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ, λόγω συμπλήρωσης έξη (6) 
βεβαιωμένων παραβάσεων 

Ημερομηνία σφραγίσματος η  10η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 
μεσημβρινή. 
 

 
 

 Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                          Τα Μέλη 

Φερεντίνος Γ., Μηλιώνη Π.,  Πατερέλης Ι.,  
              Μαρκόπουλος Φ., Ματσής Χ., Γρετσίστα 
Ε. 

         Ζορμπά Κ.,    
        ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ   
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