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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 4381/30.01.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      2η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       Ποιότητας Ζωής την 29.01.2015 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 29η 

Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ.  

3235/23.01.2015 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 

23.01.2015. 

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

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆.Σ.        «  « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.        «  « 

5. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.         «  « 

6. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆.Σ.        «  « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΛΥΚΟΥ∆Η – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ -011-  

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

συζήτηση το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010, 

που αφορά την ανάκληση της µε αρ. πρωτ. 46154/20-11-2014 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας  ΜΑΡΑΖΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην οποία ανακλήθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 3428/26.01.2015 έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 5563 Φ 701.1/02-12-2014 έγγραφο του Β’ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ύστερα από έκτακτο έλεγχο που 

πραγµατοποίησε Επιτροπή Αξιωµατικών της Υπηρεσίας τους την 25-11-2014 στο κατάστηµα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί 
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της οδού Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΖΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ διαπιστώθηκαν τα 

εξής: 

Ο υπαίθριος χώρος βρέθηκε στεγασµένος µε σταθερή κατασκευή αποτελούµενη από 

υαλοπετάσµατα και πέργκολα σκίασης. 

Από τον έλεγχο των στοιχείων που τηρούνται στο Αρχείο της Υπηρεσίας µας, διαπιστώθηκε ότι 

για την εν λόγω επιχείρηση, υφίσταται φάκελος πυροπροστασίας µε αριθµό ΧΠΕ 549, έχει 

εγκριθεί µελέτη πυροπροστασίας, βάσει της οποίας χορηγήθηκε το υπ’ αριθµ. 3741 Φ 

700.5/5251/07-08-2014 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, διάρκειας ισχύος µέχρι την 

07-08-2019. 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία τους ανακαλεί το υπ’ αριθµ. 3741 Φ 700.5/5251/07-08-

2014 χορηγηθέν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. 

Μετά τη διαπίστωση αυτή µε το αρ. πρωτ 2785 / 21.01.2015 έγγραφο µας ενηµερώσαµε 

τον ιδιοκτήτη του παρόντος καταστήµατος και καλέσαµε να προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία 

του ∆ήµου (Τµήµα αδειών καταστηµάτων) την νέα εγκεκριµένη µελέτη και πιστοποιητικό 

πυροπροστασίας. 

 Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων, των άρθρων  της Αιβ/8577/83 Υγειονοµικής 

∆ιάταξης, του άρθρου 11 του Ν 2307/95 του άρθρου 11 παρ. 2 της Πυρ/κης ∆/ξης 6/96, του αρ. 

11 παρ. 2 της Πυρ/κης ∆/ξης 8/97, του αρ. 11 παρ. 2 της Πυρ/κης ∆/ξης 11/03 και του άρθρου 

80 παρ. 6 του Ν. 3463/8-6-2006 ΦΕΚ 114Α, παρακαλούµε όπως στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 

αρµοδιότητας της υπηρεσίας µας για την παραποµπή του θέµατος στο αρµόδιο όργανο (Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής) προκαλέσετε απόφαση ανάκλησης της µε αρ. πρωτ. 46154/20-11-2014 Άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού  Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας ΜΑΡΑΖΩΤΗ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

  

     Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. ∆έχεται να συζητηθεί το θέµα κατ’ επείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 

του Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει τη σφράγιση του καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», επί της οδού  Πολυτέκνων 59, ιδιοκτησίας 

ΜΑΡΑΖΩΤΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», λόγω ανάκληση πιστοποιητικού 
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πυροπροστασίας από την αρµόδια αρχή. 

 

Ηµεροµηνία σφραγίσµατος η 18/2/2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

µεσηµβρινή. 

 

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., Φερεντίνος Γ.   

Κανελλόπουλος Γ., Πατακιάς Π.  

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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