∆ιατηρείται έως τέλος έτους 2017
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∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πειραιάς 28-1-2015
Αρ. πρωτ. 3795

Έκτακτη Συνεδρίαση 2η
ΠΡΟΣ :
Αντιπρόεδρο:
Βοϊδονικόλα Γεώργιο
Τακτικά Μέλη κ.κ.:
Αντωνάκου Σταυρούλα, 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 29η του µηνός Ιανουαρίου 2015, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. σε Έκτακτη Συνεδρίαση , της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Πειραιά, για να συζητηθούν τα κατεπείγοντα θέµατα λόγω προθεσµιών,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης, στα πιο κάτω θέµατα:
ΘΕΜΑ 1Ο: «Λήψη απόφασης περί ολικής αναστολής ή µη λειτουργίας στο
σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του Κ.Υ.Ε. ‘Καφετέρια-Σνακ
Μπαρ’, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΝΙΚΗΤΟΥΛΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., που
βρίσκεται επί της οδού ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 108».
ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης περί µερικής αναστολής ή µη λειτουργίας της
εγκατάστασης του ΄παρακείµενου χώρου-τµήµα του παρασκευαστηρίου΄ του
Κ.Υ.Ε. ΆΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ΄, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΄ΒEAT
ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε.΄, που βρίσκεται επί της οδού Λεωφ. Αθηνών
Πειραιώς 63 & ∆ωδεκανήσου».
ΘΕΜΑ 3Ο : «Επανεξέταση ανάκλησης ή µη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. ΌΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ΄, ιδιοκτησίας της εταιρίας
΄ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Ε.Ε.΄, που βρίσκεται επί της οδού ΑΚΤΗΣ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 10».
ΘΕΜΑ 4Ο : «Επανεξέταση ανάκλησης ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. ΆΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄, ιδιοκτησίας
της εταιρίας GERMANIA ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.΄που βρίσκεται
επί της οδού Ακτής Μουτσοπούλου 9».
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ΘΕΜΑ 5Ο : «Επανεξέταση ανάκλησης ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. ΄ΚΑΦΕΝΕΙΟ΄, ιδιοκτησίας HAMOUDA SABER που βρίσκεται επί της
οδού ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 47».
ΘΕΜΑ 6o: «Ανάκληση της µε αριθ. 69/24-11-14 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που
αφορά την ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ‘’Εστιατόριο –
Ψαροταβέρνα σε ισόγειο χώρο’’ , ιδιοκτησίας ‘ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε. ‘ που βρίσκεται επί της οδού Ακτής Κουµουνδούρου 52, βάσει του
άρθρου 89 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/2014)».
ΘΕΜΑ 7Ο : Απόφαση εισήγησης ή µη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Έγκριση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2014,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010».
ΘΕΜΑ 8o:Επαναφορά ( εξ αναβολής) απόφαση εισήγησης ή µη στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο:
«Απαγόρευση στάσης και στάθµευσης οχηµάτων έµπροσθεν των δύο (2)
εισόδων-εξόδων του υπαιθρίου δηµοσίας χρήσεως στάθµευσης οχηµάτων
µήκους οκτώ (8) µέτρων που στεγάζεται περιµετρικώς των οδών ΚαραϊσκουΚαραολή ∆ηµητρίου –Επιδαύρου κατά τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας του».
ΘΕΜΑ 9Ο : Επαναφορά (εξ αναβολής) απόφαση εισήγησης ή µη στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Λήψη απόφασης για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης του χώρου, επί των οδών Ηρακλείου και Πετµεζά µεταξύ των
Ο.Τ. 73 και 108-111 του Τοµέα 27 στην Καστέλα, επειδή υπάρχουν σοβαροί
πολεοδοµικοί λόγοι να δοθεί προτεραιότητα στην διατήρηση του ακινήτου ως
κοινοχρήστου, εφόσον όµως διαπιστωθεί ότι εξασφαλίζονται οι απαραίτητες
πιστώσεις, για την άµεση συντέλεση της απαλλοτρίωσης, µε την καταβολή της
προσήκουσας αποζηµίωσης στους δικαιούχους».
ΘΕΜΑ 10Ο : Επαναφορά (εξ αναβολής) απόφαση εισήγησης ή µη στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«Λήψη απόφασης για την αποµάκρυνση ή µη κεραίας εταιρείας κινητής
τηλεφωνίας που βρίσκεται επί της οδού Κατσαντώνη 151».

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.
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*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. Γραφεία Συνδυασµών
7. ∆/νση Προσόδων & Εµπορίου -Τµήµα Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής
8. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης &ι Γ.Σ.Π.
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