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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 42224/30.09.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      19η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                        Ποιότητας Ζωής την 29.09.2016 

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

Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  

41102/23.09.2016 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Νίκου Ζενέτου, η 

οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 

23.09.2016. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ,             Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. 

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

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

3. ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δ.Σ.            «   « 

4. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.              «   « 

5. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ    «   « 

6. ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, Δ.Σ.  «   « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2.  ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Δ.Σ.                 «    « 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ -095-  

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

συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για χορήγηση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 42086/29.09.2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Μετά  από έλεγχο των δικαιολογητικών παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παρακάτω καταστημάτων : 

1. Ίσαρη Νικολάου «Μικτή επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος  – Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Ιχθυοπωλείο)», επί της οδού Χίου 

66, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. αίτησης  32357/19-07-2016. 

2. Αποστόλου Μιχαήλ «Αποθήκη ως βοηθητικός χώρος για τις ανάγκες της μικτής 

επιχείρησης λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών – μαζικής εστίασης παρασκευής και 
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διάθεσης προχείρου γεύματος – αναψυχής», επί της οδού Ποσειδώνος 81, στο Ίλιον με 

αρ. πρωτ. αίτησης 34359/01-08-2016.  

3. Καραμάνου Ελένη «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος (κυλικείο)», επί των οδών Αλαμάνας 14Α & Αγ. Λαύρας, (εντός 3ου Λυκείου), στο 

Ίλιον με αρ. πρωτ. Αίτησης 35048/05-08-2016.   

4. Κρατημένος Δημήτριος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 

γεύματος – αναψυχής» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 64, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. αίτησης 

32187/18-07-2016. 

5. Ραϊκου Δέσποινα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος (κυλικείο)», επί της οδού Χρυσηίδος 71, (εντός 2ου Δημοτικού), στο Ίλιον με αρ. 

πρωτ. Αίτησης 32488/19-07-2016.  

6. Ν. & Σ. Χλαχλάς ο.ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 

γεύματος – αναψυχής», επί των οδών Μανάκη 7 & Πριάμου, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. 

αίτησης 36975/30-08-2016. » 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα  

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παρακάτω καταστημάτων: 

1. Ίσαρη Νικολάου «Μικτή επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος  – Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Ιχθυοπωλείο)», επί της οδού Χίου 

66, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. αίτησης  32357/19-07-2016. 

2. Αποστόλου Μιχαήλ «Αποθήκη ως βοηθητικός χώρος για τις ανάγκες της μικτής 

επιχείρησης λιανικό εμπόριο τροφίμων και ποτών – μαζικής εστίασης παρασκευής και 

διάθεσης προχείρου γεύματος – αναψυχής», επί της οδού Ποσειδώνος 81, στο Ίλιον με 

αρ. πρωτ. αίτησης 34359/01-08-2016.  

3. Καραμάνου Ελένη «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύματος (κυλικείο)», επί των οδών Αλαμάνας 14Α & Αγ. Λαύρας, (εντός 3ου Λυκείου), στο 

Ίλιον με αρ. πρωτ. Αίτησης 35048/05-08-2016.   

4. Κρατημένος Δημήτριος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 

γεύματος – αναψυχής» επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως 64, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. αίτησης 

32187/18-07-2016. 

5. Ραϊκου Δέσποινα «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 
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γεύματος (κυλικείο)», επί της οδού Χρυσηίδος 71, (εντός 2ου Δημοτικού), στο Ίλιον με αρ. 

πρωτ. Αίτησης 32488/19-07-2016.  

6. Ν. & Σ. Χλαχλάς ο.ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους 

γεύματος – αναψυχής», επί των οδών Μανάκη 7 & Πριάμου, στο Ίλιον με αρ. πρωτ. 

αίτησης 36975/30-08-2016. 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ε.Π.Ζ.                                    Τα Μέλη 

            Μηλιώνη Π., Φερεντίνος Γ.  

            Μαρκόπουλος Φ., Λιόσης Γ. 

            Λυκούδη – Κυριακοπούλου Ζ.     

            Κανελλόπουλος Γ. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ              
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