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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 17005/08-04-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    6η
 Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

    ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    Ποιότητας Ζωής την 04-04-2013 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 4η 

Απριλίου, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 15685/29-03-2013 

πρόσκληση του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ.. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29-03-2013 
        Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από επτά  (9) µέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,       ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
1. ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ∆.Σ.      Αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. 
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.       «  « 
4. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.       «  « 
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆.Σ.             «  « 
6. ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ∆.Σ.        «  « 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.                  Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 
2. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ –043–  

 Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισάγει για 
συζήτηση το 6ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά στην ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης 
τροφίµων και ποτών» στη Μαντζιώρου Ελένη, επί της οδού Βεροίας 7, στο Ίλιον. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 16615/04-04-2013 έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
 «Με την υπ΄ αρ. 144/11-12-2012 Απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής χορηγήθηκε 
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και 
ποτών» στη Μαντζιώρου Ελένη, επί της οδού Βεροίας 7, στο Ίλιον. 
      Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 ορίζεται ότι : “Για 
την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στον οικείο ∆ήµο 
εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για δύο µήνες 
ακόµη κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο ∆ήµο όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε 
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.” 
      Επειδή στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται σύµφωνα µε την παραπάνω ΚΥΑ η 
ενδιαφερόµενη δεν προσκόµισε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνέχιση της 
διαδικασίας παρακαλούµε να αποφασίσετε για την ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών» στη 
Μαντζιώρου Ελένη, επί της οδού Βεροίας 7, στο Ίλιον.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης   
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   
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              Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει την ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος «Επιχείρηση λιανικής 
και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών» στη Μαντζιώρου Ελένη, επί της οδού Βεροίας 7, 
στο Ίλιον, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 
 

 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

 Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                 Τα Μέλη 

       Μαρκόπουλος Φ., Φερεντίνος Γ., 

  Γρετσίστα Ε., Αποστολόπουλος ∆.,          

        Μηλιώνη Π.,    Ζορµπά Κ. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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