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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πειραιάς 27-11-2015
Αρ. πρωτ: 52322

Συνεδρίαση 16η

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 01η του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 12:00µ.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 ανάκλησης ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” στην Πλαζ Φρεαττύδος, µε διακριτικό τίτλο ‘BLUE
LAGOON’ ,ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ»
ΘΕΜΑ 2ο : «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 3ο : «Οριστική αφαίρεση ή µη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. ¨ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ¨ µε την επωνυµία “SPORTS CLUB¨,ιδιοκτησίας
“SPORTS CLUB Ε.Π.Ε.”, που βρίσκεται επί της Ακτής Θεµιστοκλέους 26 και
Κωλέττη 02.»
ΘΕΜΑ 4ο : «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 92/28-5-2015 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κατόπιν του υπ΄αρ. πρωτ. 28404/25-6-2015 εγγράφου του
ΥΠΑΠΕΝ και του υπ΄αρ. πρωτ. 159/12-10-15 αιτήµατος του Οµίλου Φιλάθλων
Πειραιώς-Φαλήρου ΕΘΝΙΚΟΣ»
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης ονοµατοθεσία οδών Ο.Τ. 75 στον Προσφυγικό
συνοικισµό στον Αγ. ∆ιονύσιο Πειραιά.»
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ΘΕΜΑ 6ο :«Λήψη απόφασης µετατόπιση ή µη περιπτέρου του
ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ από την οδό Γούναρη 10 στη συµβολή των
οδών Κλεισόβης και Ακτής Μιαούλη.»
ΘΕΜΑ 7ο : «Επανέλεγχος έγκριση ή µη χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου
των περιπτέρων που βρίσκονται επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 20 και επί
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 100.»
ΘΕΜΑ 8ο : «Επανέλεγχος έγκριση ή µη χωροθέτηση κοινοχρήστου χώρου
των περιπτέρων που βρίσκονται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 75 και επί της
Ακτής Ποσειδώνος έναντι αρ. 36.»
ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτηση κοινοχρήστου
χώρου του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου και Φαλήρου.»
ΘΕΜΑ 10ο : « Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτηση κοινοχρήστου
χώρου δύο (2) περιπτέρων επί της οδού Αγίου Όρους και Σπάρτης και επί της
οδού Αντ/ρχου Π. Βλαχάκου και Παλαµηδίου αρ. 29»
ΘΕΜΑ 11ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτηση κοινοχρήστου
χώρου δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ.
75 και επί της Ιάσονος και Γεωργίου Θεοτόκη (Πλατεία Καλαβρύτων).»
ΘΕΜΑ 12ο : « Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης κοινοχρήστου
χώρου δεκατριών (13) περιπτέρων εντός των ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 13ο : «Λήψη απόφασης έγκριση ή µη χωροθέτησης κοινοχρήστου
χώρου έντεκα (11) περιπτέρων εντός των ορίων της Β΄ ∆ηµοτικής
Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 14ο : «Λήψη απόφασης αποµάκρυνση σχολάζοντων-κενών
κουβουκλίων περιπτέρων, που βρίσκονται εντός της Α΄∆ηµοτικής Κοινότητας
και κατάργηση των θέσεων»
ΘΕΜΑ 15ο
:«Λήψη απόφασης αποµάκρυνση σχολάζοντων-κενών
κουβουκλίων περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Β΄∆ηµοτικής Κοινότητας
και κατάργηση των θέσεων.»
ΘΕΜΑ 16ο
: «Λήψη απόφασης αποµάκρυνσης σχολάζοντων-κενών
κουβουκλίων- περιπτέρων που βρίσκονται εντός της Ε΄∆ηµοτικής Κοινότητας
και κατάργηση των θέσεων.»
ΘΕΜΑ 17ο : « Λήψη απόφασης αποµάκρυνση σχολάζοντος-κενού
κουβουκλίου περιπτέρου, που βρίσκεται στην οδό Κέκροπος (έξω από
σταθµό Ο.Σ.Ε), εντός της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας»
ΘΕΜΑ 18ο : «Λήψη απόφασης καθιέρωση χώρου στάθµευσης ΑΜΕΑ επί
της οδού Μαυροµιχάλη έµπροσθεν του αρ. 1»
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ΘΕΜΑ 19ο : «Λήψη απόφασης παραχώρηση χώρου στη λέσχη LIONS
Πειραιά, για Χριστουγεννιάτικο BAZAAR στις 11,12 και 13/12/2015, στην
διασταύρωση των οδών Αλκιβιάδου και Σωτήρος, για φιλανθρωπικό σκοπό
(ενίσχυση ευπαθών οµάδων της πόλης µας).»
ΘΕΜΑ 20ο : « Λήψη απόφασης παραχώρηση χώρου για ένα κιόσκι στην
¨Εθελοντική Οµάδα Στήριξης Προσφύγων και Αστέγων ¨ κάθε Σάββατο για την
διανοµή αγαθών σε πρόσφυγες και αστέγους, στην ευρύτερη περιοχή
πλησίον του λιµανιού και κατά το δυνατό πλησίον στην οδό Άστιγγος»
ΘΕΜΑ 21ο : « Λήψη απόφασης παραχώρηση χώρου στον Εµπορικό
Σύλλογο Πειραιά στη συµβολή των οδών Σωτήρος ∆ιός και Γρ. Λαµπράκη, για
την αφετηρία του Τουριστικού – Γιορτινού τρένου, 13,20,24, 27,31/12/2015»
ΘΕΜΑ 22ο : «Λήψη απόφασης υλοτοµία ή µη ενός (1) δένδρου Ευκαλύπτου
που βρίσκεται επί της οδού Γ.Θεοτόκη 50, στην Α΄∆ηµοτική Κοινότητα»
ΘΕΜΑ 23ο : «Λήψη απόφασης υλοτοµία ή µη ενός (1) δένδρου Μελιάς που
φύεται στο πεζοδρόµιο της οδού ∆ηµητρακοπούλου 180, στην Ε΄∆ηµοτική
Κοινότητα»
ΘΕΜΑ 24ο : «Συµπλήρωση της µε αριθ. 174/4-12-2012 απόφασης της
Ε.Π.Ζ., που αφορά στην επικύρωση µετονοµασίας της πλατείας Αγ.
Ελευθερίου σε πλατεία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΓΑΚΗ» έπειτα από το υπ΄αριθ.
3606/16-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης»
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 Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
7. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου – Τµ. Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής
8. ∆/νση Μηχ/κού-Ηλεκτρολογικού
9. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης
10.∆/νση Οδοποιίας-Αποχ/σης-Τµ. Οδικών Έργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας
11.∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου
12. Γραφεία Συνδυασµών
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