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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 65949/17.11.2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      23η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       Ποιότητας Ζωής την 13.11.2014 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 13η 

Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ.  

64424/07.11.2014 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 

07.11.2014. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,          ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

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

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.   «  « 

4. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   «  « 

5. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.    «  « 

6. ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ∆.Σ. «  « 

7. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆.Σ.     «  «  

8. ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.   Αν. Μέλος της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆.Σ.             Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ -112-  

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

συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τροποποίηση 

σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ.696 επί της οδού Π.Μελά από «Χώρο Σχολείου» σε «Οικοδοµήσιµο 

Χώρο. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 64708/10.11.2014 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «-Α- Με το υπ’αρ. 59732/25-10-2014 «Πρακτικό Καταλληλότητας  και επιλογή χώρου 

για την ανέγερση του 12/ΘΕΣΙΟΥ 5ου ∆.Σ. Ιλίου» (σχετ. 1), εξετάστηκε η δυνατότητα 

επέκτασης του σχολικού χώρου του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου.  

-Β- (ΙΣΤΟΡΙΚΟ) Στο µεγαλύτερο τµήµα του Ο.Τ. 696 του ∆ήµου Ιλίου, µε χαρακτηρισµό του ως 

«Σχολικός Χώρος» σύµφωνα µε το από 30-10-68 ∆/γµα ένταξης (ΦΕΚ 216∆/68), στεγάζονται 

σήµερα τρείς σχολικές µονάδες, το 5ο ∆ηµοτικό, το 11ο ∆ηµοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο Ιλίου, 
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σε κτίρια κατασκευασµένα την δεκαετία του 1970 σε γεωτεµάχιο εµβαδού 7455 τ.µ. Ο υπό 

εξέταση χώρος, έχει εµβαδό 438 τ.µ, βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του Ο.Τ. 696, της περιοχής 

«Παλατιανής» και εµφαίνεται στο συν/νο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της Τ.Υ. (σχετ. 2) µε 

στοιχεία (α-β-γ-δ-ε-ζ-η-θ-ι-κ-λ-µ-ν-ξ-α).. Τον χώρο αυτό σήµερα καταλαµβάνουν οι ιδιοκτησίες 

οι οποίες έχουν συνολικό εµβαδόν περίπου 700 τ.µ. και οι οποίες πέραν των 438 τ.µ. 

ρυµοτοµούνται από την οδό Παύλου Μελά. 

-Γ- (ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ) σύµφωνα µε το σκεπτικό του ως άνω «Πρακτικού Καταλληλότητας» 

(σχετ. 1) ο υπό εξέταση χώρος κρίθηκε (κατά πλειοψηφία) «µη αναγκαίος».  

 Κατόπιν τούτου παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε για την τροποποίησή του από 

«Σχολικό Χώρο» σε «Οικοδοµήσιµο Χώρο».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση    

 

     Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει την τροποποίηση σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 696 επί της οδού Π. Μελά από 

«Χώρο Σχολείου» σε «Οικοδοµήσιµο Χώρο», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

2. Εισηγείται το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση σύµφωνα µε το άρθρο 79 του 

Ν.3463/2006 & το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

Μαρκόπουλος Φ., Μηλιώνη Π.,  

           Φερεντίνος Γ., Λιόσης Γ.   

             Λυκούδη – Κυριακοπούλου Ζ., 

         Κανελλόπουλος Γ., Πατακιάς Π., 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                  Χρόνης Γ.  
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