∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2020
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πειραιάς 25-11-2016
Αρ. πρωτ:49479 / 24-11-16

Συνεδρίαση 13η
ΠΡΟΣ :
Αντιπρόεδρο:
Βοϊδονικόλα Γεώργιο
Τακτικά Μέλη κ.κ:
Αστεριάδη Καλλιόπη, Βεντούρη Ανδρέα, Ζηλάκου
Χαραλαµπία, Καλαµακιώτη Νικόλαο, Ρέππα
Παναγιώτη, Σαλπέα Ηλία, Σδρένια Χρήστο,
Σιγαλάκο Κυριάκο, Μαρία Σταθάκη.
Αναπληρωµατικά Μέλη κ.κ. :
Αργουδέλη Αλέξανδρο, Αντωνάκου Σταυρούλα,
Καρβουνά Νικόλαο, Κάρλε Αναστάσιο, Μελά
Σταυρούλα, Φύκια Αµαλία- Μελίνα.

Σας καλούµε να προσέλθετε την 30η του µηνός Νοεµβρίου ηµέρα Τετάρτη
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:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο : «Επανεξέταση (εξ αναβολής) ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “Αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο & παιδότοπο” επί των
οδών Αγίου Ελευθερίου & Αµοργού (Πλατεία Γεννηµατά), ιδιοκτησίας ‘Γ.
ΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.’»
ΘΕΜΑ 2ο : « Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ‘Καφετέρια
– Σνακ Μπαρ’ που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκου 115 , ιδιοκτησίας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ»
ΘΕΜΑ 3ο : «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης (Σνακ – Μπαρ) ¨που βρίσκεται επί της οδού Σωτήρος ∆ιός
39 , ιδιοκτησίας της ‘ CHILICO ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Ε ‘ , για πολεοδοµικούς λόγους»
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ΘΕΜΑ 4ο : «Ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε
¨Εστιατόριο–Ψαροταβέρνα-Σνακ Μπαρ ¨που βρίσκεται επί της οδού Ακτή
Θεµιστοκλέους 244 , ιδιοκτησίας του κ. ΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη κανονισµού λειτουργίας
πεζόδροµου Νικήτα (µεταξύ των οδών ∆ηµητρίου Γούναρη και Εθνικής
Αντιστάσεως)»
ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισµό τριών (3) πράσινων σηµείων
εντός των ορίων των Α’, Β’, Γ’, ∆’ & Ε’ ∆ηµοτικών Κοινοτήτων»
ΘΕΜΑ 7ο : «Λήψη απόφασης για τον ορισµό κοινοχρήστων χώρων
εκτόνωσης δεσποζοµένων σκύλων στο ∆ήµο Πειραιά»
ΘΕΜΑ 8ο : «Λήψη απόφασης για τη µεταφορά του οικίσκου ανακύκλωσης
στο Νέο Φάληρο (έναντι νοσοκοµείου METROPOLITAN), σε νέα
καταλληλότερη θέση, στη συµβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και
Αλεξάνδρου»
ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη α) χωροθέτησης δύο (2)
περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών Πλατεία Κανάρη αρ. 3 και
Γρηγορίου Λαµπράκη αρ. 158 , εντός των ορίων της Β’ ∆ηµοτ. Κοινότητας και
β) µετατόπισης – χωροθέτησης περιπτέρου του κ. ΓΟΥΡ∆ΟΜΙΧΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ από την οδό Σµολένσκυ αρ. 15 στο Ν. Φάληρο, στην Ακτή
Μουτσοπούλου έναντι Πλατείας Κανάρη»
ΘΕΜΑ 10ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης τριών (3)
περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών 1) Γρ. Λαµπράκη αρ.160, 2) Ακτή
Ποσειδώνος – Πλατεία Καραϊσκάκη και 3) Ίδης αρ. 12, εντός της Β΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 11ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης ενός (1)
περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη αρ.57, εντός της Β΄
∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 12ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης ενός (1)
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 2, εντός της
Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 13ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης ενός (1)
περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Κονδύλη αρ. 52 και Θερµοπυλών ,
εντός της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης ενός (1)
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Παρόδου Καραολή & ∆ηµητρίου στο
Ν. Φάληρο, εντός της Γ΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 15ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη χωροθέτησης δύο (2)
περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών 1) Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 91 και
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2) Ακτή Θεµιστοκλέους αρ. 239 κ΄ Καζανόβα, εντός της Α΄ ∆ηµοτ.
Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 16ο :«Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης του περιπτέρου
του κ. ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από την οδό Γούναρη αρ. 10
στην ήδη χωροθετηµένη θέση επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35»
ΘΕΜΑ 17ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης-χωροθέτησης
του περιπτέρου της κ. ΓΚΙΡΤΖΙ∆Η ΑΡΙΣΤΟΥΛΑΣ από την οδό Ειρήνης αρ. 4
σε νέα θέση επί της οδού Ειρήνης αρ. 1 στο Νέο Φάληρο, εντός της Γ’
∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 18ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης-χωροθέτησης
του περιπτέρου της κ. ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ από την οδό Χαριλάου
Τρικούπη αρ. 3-5 στην οδό Ακτή Θεµιστοκλέους αρ. 76 (όπισθεν
Νοσοκοµείου Μεταξά)»
ΘΕΜΑ 19o : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης – χωροθέτησης
περιπτέρου της κας ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται επί της Λεωφ.
Χατζηκυριακού αρ.2 ( µετατόπιση κατά 7,20 µέτρα προς την οδό Τοµπάζη) »
ΘΕΜΑ 20ο : «Λήψη απόφασης έγκρισης ή µη µετατόπισης του περιπτέρου
της κ. ΖΑΪΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , από την οδό Γρηγ. Λαµπράκη αρ. 79 , στην ήδη
χωροθετηµένη θέση επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 41, λόγω έργων του
ΤΡΑΜ»
ΘΕΜΑ 21ο : « Επανεξέταση της µε αριθ. 82/22-9-16 προηγ. απόφασης της
Ε.Π.Ζ που αφορά τη µετατόπιση – χωροθέτηση του περιπτέρου της κ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ στην Ακτή Θεµιστοκλέους και Νικολάου Χατζάρα»
ΘΕΜΑ 22ο : «Λήψη απόφασης αποµάκρυνσης ή µη σχολάζοντος- κενού
κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου , της κ. ΓΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που
βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 97 και κατάργηση της θέσης »
ΘΕΜΑ 23ο : «Λήψη απόφασης αποµάκρυνσης ή µη σχολάζοντος- κενού
κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου της κας ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ , που
βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 17-19 ( έµπροσθεν κτιρίου ΤΑΝΠΥ) και
κατάργηση της θέσης»
ΘΕΜΑ 24ο : «Λήψη απόφασης για την καθιέρωση της οδού Ηρακλέους σε
οδό προτεραιότητας έναντι της οδού Ηρακλείου περιοχής ∆ήµου Πειραιά»
ΘΕΜΑ 25ο : «Λήψη απόφασης για τη µετονοµασία της Πλατείας ‘’Θυµάτων
του αεροσκάφους C – 130’’ σε Πλατεία ‘‘Ηρώων Αεροπόρων & Πεσόντων C –
130’’»
ΘΕΜΑ 26ο : «Επαναφορά της µε αριθ. 51/14-7-14 προηγ. απόφασης της
Ε.Π.Ζ. που αφορά στη µετονοµασία της οδού Κενταύρου σε οδό
Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου, ύστερα από το µε αριθ. 16/2016 πρακτικό της
Επιτροπής του αρ. 8 της Κ.∆.& Κ της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής»

3

ΘΕΜΑ 27ο : «Λήψη απόφασης για την υλοτοµία ή µη ενός (1) δέντρου
ακακίας στην οδό Πραξιτέλους 124 -126»
ΘΕΜΑ 28ο : «Λήψη απόφασης για την υλοτοµία ή µη δύο (2) δέντρων
ακακίας στην οδό Μήλου έναντι αρ. 18 στη συµβολή µε την οδό Αιτωλικού»

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 Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.
8.∆νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής
Συγκοινωνίας
9. ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
10. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου-Τµ. Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστ/των
11. ∆/νση Καθαριότητας
12. Γραφεία Συνδυασµών
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