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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5671/10.02.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      2η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ                                        Ποιότητας Ζωής την 09.02.2017 

      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η 

Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  

4638/03.02.2017 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 

03.02.2017. 

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

3. ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.              « « 

4. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                    «        « 

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

6. ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Δ.Σ.             «         « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δ.Σ.           «        « 

                                          ΑΠΟΦΑΣΗ -012-  

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

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

στάθμευσης στο Ειρηνοδικείο Ιλίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4522/03.02.2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 43120/05.10.2016 αίτησης του κου Καραγιαννίδη Χρήστου 

Προϊστάμενου Ειρηνοδίκη στο Ειρηνοδικείο Ιλίου που βρίσκεται επί της οδού Μανάκη 11, στην 

οποία ζητεί τρίτη θέση στάθμευσης έμπροσθεν του Ειρηνοδικείου, έχουμε να σας αναφέρουμε 

ότι: 

Αφού έγινε αυτοψία στο χώρο έμπροσθεν του Ειρηνοδικείου Ιλίου, στο οποίο υπάρχουν 

ήδη 2 θέσεις στάθμευσης σύμφωνα με την 132/16.02.2006 Α.Δ.Σ, μπορεί να διατεθεί και τρίτη 

θέση εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για μια παραπάνω θέση στάθμευσης, διότι οι 

ανάγκες του Ειρηνοδικείου έχουν αυξηθεί. 
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Η διαπαραταξιακή Επιτροπή σε συνεδρίαση της στις 16.01.2017 συμφώνησε στη χορήγηση 

και τρίτης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ειρηνοδικείου. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη χορήγηση της τρίτης θέσης στάθμευσης θα διαγραμμισθούν 

εκ νέου οι θέσεις και παράλληλα θα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης 

στάθμευσης πλην των οχημάτων του Ειρηνοδικείου. Η Υπηρεσία σας επισυνάπτει και σχετικό 

σχέδιο που αφορά τις θέσεις στάθμευσης του Ειρηνοδικείου Ιλίου. 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε να αποφασίσετε για την ως άνω εισήγηση.» 
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

 

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Έχουσα υπόψη την ανωτέρω εισήγηση   

 

      Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τη χορήγηση τρίτης θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του Ειρηνοδικείου Ιλίου, επί 

της οδού Μανάκη 11, για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργεία του Ειρηνοδικείου, 

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 132/2006 

Α.Δ.Σ. 

Επισημαίνεται ότι με τη χορήγηση της τρίτης θέσης στάθμευσης θα διαγραμμισθούν εκ 

νέου οι θέσεις και παράλληλα θα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης 

στάθμευσης πλην των οχημάτων του Ειρηνοδικείου. 

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Ν. 3852/2010 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

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

                   Μηλιώνη Π., Λιόσης Γ., 

               Λυκούδη – Κυριακοπούλου Ζ.,       

                           Πατακιάς Π., Κανελλόπουλος Γ.,    

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                   Φερεντίνος Γ. 
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