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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πειραιάς
03-06-2016
Αρ. πρωτ: 24102

Συνεδρίαση 5η
ΠΡΟΣ :
Αντιπρόεδρο:
Βοϊδονικόλα Γεώργιο
Τακτικά Μέλη κ.κ.:
Καλαµακιώτη Νικόλαο, Λαουλάκου Κυριακή,
Σαλπέα Ηλία, Σιγαλάκο Κυριάκο, Μαρία Σταθάκη,
Χαλικιά Αναστασία.
Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. :
Ελληνιάδη Σταύρο, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Μελά
Σταυρούλα, Ρέππα Παναγιώτη, Σδρένια Χρήστο
Σας καλούµε να προσέλθετε την 7η του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη
11:00 π.µ. σε τακτική Συνεδρίαση , της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα
µε την παρ. 1Α του άρθρου 73 και τις παρ. 3 & 5 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα πιο κάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1ο : «Επανεξέταση ( εξ αναβολής ) ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ¨ επί της Ακτής ∆ηλαβέρη 9-11
ιδιοκτησίας της εταιρείας “∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε “»
ΘΕΜΑ 2ο : « Επανεξέταση ( εξ αναβολής) ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και
Προσφοράς Πλήρους Γεύµατος¨ επί της οδού ∆ραγάτση 8, ιδιοκτησίας της
εταιρείας ¨THE DARLING BAR E.E¨ »
ΘΕΜΑ 3ο: « Επανεξέταση της µε αριθ. 224/9-3-2009 απόφασης της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, που αφορά το κατάστηµα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) που βρίσκεται επί της οδού Κανθάρου 44 &
Νεοσεικών , ιδιοκτησίας της κας Παϊκαρά Ιωάννας »
ΘΕΜΑ 4ο : «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας έξι (6)
Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΛΙΚΕΙΑ) που βρίσκονται
εντός του Σ.Ε.Φ., ιδιοκτησίας της ‘’MICHOS CATERING-ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε.»
ΘΕΜΑ 5ο : «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε
¨Ζαχαροπλαστείο¨ επί της οδού Πάροδος Χίου 11, ιδιοκτησίας του κ.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ»
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ΘΕΜΑ 6ο:
«Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε
¨Επιχείρηση αναψυχής σε ισόγειο χώρο ¨ επί της οδού Πάροδος Χίου 9,
ιδιοκτησίας της κ. ΝΑΟΥΜ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
ΘΕΜΑ 7ο: «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨Εστιατόριο
- Ψητοπωλείο ¨ επί της οδού Πάροδος Χίου 9-11, ιδιοκτησίας της κ. ΛΩΜΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ»
ΘΕΜΑ 8ο: «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨ΣνακΜπαρ¨ επί της οδού Πάροδος Χίου 1 & ∆ωδεκανήσου, ιδιοκτησίας του
κ. ΛΑΣΠΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΘΕΜΑ 9ο:
«Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε
¨Καφετέρια¨ επί της οδού Πάροδος Χίου 5, ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΟΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιόρθωση της µε αριθ. 95/22-12-2014 προηγ. απόφασης της
Ε.Π.Ζ., ως προς τον αριθµό της Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας που είχε
χορηγηθεί στην εταιρεία ‘’ ∆. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.’’ για Κ.Υ.Ε. που βρισκόταν εντός του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας, ήτοι
07/∆ΤΑ/10842/22-09-2008 αντί του Β/1873/13-05-1999 που εκ παραδροµής
είχε αναγραφεί στην εισήγηση»
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικών
πράξεων ( σφραγίσεις καταστηµάτων) κατά τον µήνα Αύγουστο».
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης αποµάκρυνση σχολάζοντος - κενού
κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ειρήνης 19,
εντός των ορίων της Γ’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και κατάργηση της θέσης»
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης αποµάκρυνση σχολαζόντων - κενών
κουβουκλίων δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών Ακτής
Μουτσοπούλου ( έναντι 9 ) & Ηρώων Πολυτεχνείου 12, εντός των ορίων της
Β’ ∆ηµοτικής Κοινότητας και κατάργηση των θέσεων»
ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης - µετατόπισης
περιπτέρου της κ. Περπινιά Ιωσηφίνας από την οδό Ρετσίνα 44 σε νέα θέση
επί της οδόύ ∆αβάκη Πίνδου στον Σταθµό ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου, εντός των
ορίων της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 15ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης και µετατόπισης
περιπτέρου του κ. Παναγιωτόπουλου Ματθαίου από τη συµβολή των οδών
Κριεζώτου και Ασκληπιού σε νέα θέση, στη συµβολή των οδών Αιτωλικού και
Παλαµηδίου στην Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα»
ΘΕΜΑ 16ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης ενός περιπτέρου
που βρίσκεται επί της Πλατείας Λουδοβίκου αριθ. 1, εντός της Β΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας»
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ΘΕΜΑ 17ο:«Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης ενός (1) περιπτέρου
που βρίσκεται επί των οδών Μουτσοπούλου & Υµηττού εντός της
∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 18ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης ενός (1)
περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Αγίων Αναργύρων & Θηβών εντός
της ∆΄∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 19Ο: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της Πλατείας Νίκου
Λεγάκη-Καµινίων στον Σύλλογο Πειραιά “ΦΟΙΒΟΣ” στις 23 Ιουνίου 2016 και
ώρα 20:00µ.µ. για την αναβίωση της γιορτής του ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΚΛΗ∆ΟΝΑ»
ΘΕΜΑ 20Ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση α) τοποθέτησης του µνηµείου
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισµού στην Πλατεία Αλεξάνδρας και β)
ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του υπό τοποθέτηση παραπάνω
µνηµείου»
ΘΕΜΑ 21Ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων στην περιοχή της Γ’ ∆ηµοτ. Κοινότητας Πειραιά»
ΘΕΜΑ 22Ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη υλοτόµησης ενός (1)
δέντρου νερατζιάς που φύεται στο πεζοδρόµιο της οδού Μαυροµιχάλη 60
στον Αγ. Νείλο»
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΕΛΑΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ
∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

*www.piraeus.gov. gr. για τις συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής
µπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας.

Κοινοποιείται :
1. Πρόεδρο , µέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (µε e-mail από το Τµ. Ε.Π.Ζ.)
2 .Γραφείο ∆ηµάρχου
3. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
4 .Γενικού Γραµµατέα
5. Νοµική Υπηρεσία
6. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου -Τµήµα Αδειών Κ.Υ.Ε & Μουσικής
7. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου – Τµ. Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
8. ∆/νση Οδοποιίας-Αποχ/σης
9. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης
10. ∆/νση Αρχ/κού –Τµ. Μνηµείων – Παραδ/κών Κτιρίων
11. ∆/νση Περ/ντος & Πρασίνου
12. Γραφεία Συνδυασµών
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