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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 2235/19.01.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       Ποιότητας Ζωής την 16.01.2015 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 16η 

Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ.  

1068/12.01.2015 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 

12.01.2015. 

        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. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.        Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.        «  « 

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

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.    Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆.Σ.                «  «  

3. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

ΑΠΟΦΑΣΗ -001-  

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

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

προεγκρίσεων ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 2113/16.01.2015 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έπειτα από την υποβολή φακέλου µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και µετά τον 

σχετικό προέλεγχο προτείνουµε τις προεγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κάτωθι:          

1. Χαλιλόπουλος Ιωάννης του ∆ηµητρίου, «Λιανικό εµπόριο τροφίµων & ποτών – προϊόντα 

καπνού – ψιλικών» επί των οδών Ραδιοφωνίας 31 & ∆ραγουµάνου 14, στο Ίλιον, µε 

αριθ. πρωτ. 1131/12-1-2015. 

2. Ντάλη Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε., «Παιδότοπος εντός του περιβαλλοντικού πάρκου ‘Αντώνης 

Τρίτσης’», στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 87/2-1-2015. 
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3. Ράππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη, «Λιανικό εµπόριο τροφίµων & ποτών» επί της οδού 

Αγ. Νικολάου 82, στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 72692/30-12-2014. 

4. Τσώνη Αικατερίνη του Μηνά, «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (κοµµωτήριο – 

περιποίηση χεριών & ποδιών)» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 74, στο Ίλιον, µε αριθ. 

πρωτ. 72389/29-12-2014. 

5. Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε. «Μικτό κατάστηµα Ξηρών καρπών – ζαχαρωδών 

προϊόντων – εµφιαλωµένα ποτά και επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & 

προσφοράς πρόχειρου γεύµατος» επί της Λεωφ. Θηβών 471, στο Ίλιον, µε αριθ. 

πρωτ.70843/16-12-2014. 

6. Στόλης Ελευθέριος του Ευαγγέλου «Μικτό κατάστηµα επιχείρηση µαζικής εστίασης 

παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύµατος - αναψυχής – λιανικό εµπόριο τροφίµων 

& ποτών – πρατήριο άρτου» επί των οδών Πριάµου 110 & Πρωτεσιλάου, στο Ίλιον, µε 

αριθ. πρωτ.69877/10-12-2014. 

7. Κουβοπούλου Βασιλική του Πέτρου «Καφενείο – Σνακ µπαρ» επί της οδού Νέστορος 96, 

στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 1917/15-1-2015. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και εκτιµώντας ότι χρήζουν σχετικής έρευνας τα 

υπό ίδρυση καταστήµατα µε στοιχεία 1 & 2 του αναφεροµένου εισηγητικού, αποσύρει αυτά. 

 

     Αποφασίζει   Οµόφωνα 

Εγκρίνει τις προεγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας των κάτωθι καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος:    

• Ράππας Κωνσταντίνος του Ιωάννη, «Λιανικό εµπόριο τροφίµων & ποτών» επί της οδού 

Αγ. Νικολάου 82, στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 72692/30-12-2014. 

• Τσώνη Αικατερίνη του Μηνά, «Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (κοµµωτήριο – περιποίηση 

χεριών & ποδιών)» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 74, στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 72389/29-

12-2014. 

• Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε. «Μικτό κατάστηµα Ξηρών καρπών – ζαχαρωδών 

προϊόντων – εµφιαλωµένα ποτά και επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & 

προσφοράς πρόχειρου γεύµατος» επί της Λεωφ. Θηβών 471, στο Ίλιον, µε αριθ. 

πρωτ.70843/16-12-2014. 

• Στόλης Ελευθέριος του Ευαγγέλου «Μικτό κατάστηµα επιχείρηση µαζικής εστίασης 

παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύµατος - αναψυχής – λιανικό εµπόριο τροφίµων & 

ποτών – πρατήριο άρτου» επί των οδών Πριάµου 110 & Πρωτεσιλάου, στο Ίλιον, µε αριθ. 
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πρωτ.69877/10-12-2014. 

• Κουβοπούλου Βασιλική του Πέτρου «Καφενείο – Σνακ µπαρ» επί της οδού Νέστορος 96, 

στο Ίλιον, µε αριθ. πρωτ. 1917/15-1-2015. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

Μηλιώνη Π., Μαρκόπουλος Φ. 

Λιόσης Γ., Λυκούδη – Κυριακοπούλου Ζ., 

         Κανελλόπουλος Γ., Χρόνης Γ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                   
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