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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6522/11.02.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      3η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       Ποιότητας Ζωής την 10.02.2015 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 10η 

Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.30 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ.  

6003/06.02.2015 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 

06.02.2015. 

        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. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ∆.Σ.                         «  « 

5. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.        «  « 

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

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ∆.Σ.          Μέλος   της Ε.Π.Ζ. 

2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ∆.Σ.              «  « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ -012-  

 Ο ∆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. 6416/10.02.2015 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. Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. «Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης 

πλήρους γεύµατος», επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23 εντός του Πάρκου 
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Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ Κτήριο 7 (Κ1). 

2. Φερεντίδου Ελισάβετ του Ιωάννη «Επιχείρηση µαζικής εστίασης διάθεσης 

πρόχειρου γεύµατος», επί των οδών Ιδοµενέως & Αιακού 53.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

      

Αποφασίζει   Οµόφωνα 

1. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος: 

Α. Φερεντίδου Ελισάβετ του Ιωάννη «Επιχείρηση µαζικής εστίασης διάθεσης πρόχειρου 

γεύµατος», επί των οδών Ιδοµενέως & Αιακού 53 

2. Απορρίπτει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος: 

Α. Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. «Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πλήρους 

γεύµατος», επί της οδού Σπ. Μουστακλή 23 εντός του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” Κτήριο 7 (Κ1), για τους κάτωθι λόγους: 

1. ∆ιότι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 20 τ. ∆/19.01.1996 άρθρο 2 περιοχή Β παράγραφος 1 

επιτρέπονται πέραν των άλλων και πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, µεταξύ αυτών, αναψυκτήρια µέχρι 100,00 

τετραγωνικά µέτρα.  

Εν προκειµένω το εν λόγω κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχει επιφάνεια 164,3 

τετραγωνικά µέτρα όπως τούτο προκύπτει από τη µε αριθµό πρωτοκόλλου 470194/2014 

δήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 του Μηχανικού ∆ηµητρίου Χρήστου. 

Και εποµένως για τον λόγο αυτό δεν πληροί τις κατά νόµο προϋποθέσεις.  

2. ∆ιότι στην περιοχή µε στοιχείο Β του προαναφερόµενου ΦΕΚ δεν είναι δυνατή ούτε και η 

αλλαγή χρήσης η οποία έγινε µε την από 14.11.2014 δήλωση του Προέδρου του Πάρκου 

Ιωάννη Μιχαλόπουλου, αφού οι οποιοσδήποτε αλλαγές χρήσεις από αναψυκτήρια σε 

επιχειρήσεις µαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πλήρους γεύµατος επιτρέπονται 

µόνο στην περιοχή µε στοιχείο Α (∆ηµόσια Έκταση µε χρήση οργανωµένου και ελεύθερου 

πρασίνου). ∆ηλαδή η γενόµενη αλλαγή χρήσης πάσχει εξ ολοκλήρου αφού το ΦΕΚ 

Καθορισµού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν επιτρέπει στη συγκεκριµένη περιοχή 

οποιαδήποτε αλλαγής χρήσης. 
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3. ∆ιότι από το σχετικό φάκελο που τηρείται στην υπηρεσία δεν προκύπτει η µισθωτική 

σχέση µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και του φορέα διαχείρισης του Πάρκου, δηλαδή 

µέσω ποιας σύµβασης η αιτούσα εταιρεία κάνει χρήση του συγκεκριµένου χώρου. 

 

 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., Φερεντίνος Γ.,Κανελλόπουλος Γ.,  

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                                              

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

ΑΔΑ: 68ΤΩΩΕΒ-ΓΙΟ



 4

                                                                                                                                          

                                                                                                                                

         

ΑΔΑ: 68ΤΩΩΕΒ-ΓΙΟ


		2015-02-17T12:54:27+0200
	Athens




