
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Παλαιό Φάληρο  30/3/2018 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η   Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ   Ζ Ω Η Σ  
 

2η Τακτική Συνεδρίαση.  27 Μαρτίου 2018  

Ημέρα  Τρίτη  & ώρα 14:00  

Αρ.πρωτ. Πρόσκλησης  6236/ 22-3-2018 

 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  

 

Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

1.  

Έγκριση λειτουργίας και έκδοση 
Κανονισμού Λειτουργίας 
εμποροπανηγύρεων & 
Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο 
μας. 

5 

Έγκριση λειτουργίας και έκδοση 
Κανονισμού Λειτουργίας 
εμποροπανηγύρεων & 
Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο 
μας. 

2.  

Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 22488/4-10-
2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Ταβέρνα-Οβελιστήριο-
Καφετέρια» της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην 
Λεωφ. Αχιλλέως αρ. 122, λόγω 
τροποποίησης των όρων λειτουργίας 
του. 
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Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 22488/4-
10-2001 άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς 
καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Ταβέρνα-Οβελιστήριο-
Καφετέρια» της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην 
Λεωφ. Αχιλλέως αρ. 122 στο Π.Φάληρο. 

3.  

Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
11443/14.5.2002 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας Καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
«Οβελιστήριο-Αναψυκτήριο» της 
εταιρείας με την επωνυμία 
«Μ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο βρίσκεται 
στην συμβολή των οδών Τρίτωνος αρ. 41 
και Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 17 στο 
Π.Φάληρο, λόγω: α) τροποποίησης των 
όρων λειτουργίας, β) μερικής 
συμμόρφωσης επί της με αρ. 10/2.3.2016 
(ΑΔΑ: ΩΖ1ΖΩΞΕ-ΟΤΚ) απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γ) μη 
συμμόρφωσης με τη με αρ. 12/26.1.2017 
(ΑΔΑ:6ΗΥΙΩΞΕ-ΓΙ2) απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
11443/14.5.2002 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος «Οβελιστήριο-
Αναψυκτήριο» της εταιρείας με την 
επωνυμία «Μ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
με εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο 
βρίσκεται στην συμβολή των οδών 
Τρίτωνος αρ. 41 και Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 
17 στο Π.Φάληρο. 

4.  

Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
«Επιχείρηση λιανικής & χονδρικής 
διάθεσης τροφίμων και ποτών με 

8 

Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής & 
χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 
με πώληση άρτου– επιχείρηση μαζικής 



Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

πώληση άρτου– επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής & προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας 
κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ανδρέα και υγειονομικά-
αγορανομικά υπεύθυνη την 
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του 
Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
Αλεξάνδρου αρ. 8 στο Π.Φάληρο, λόγω: 
α) κατασκευής μεταλλικής πέργκολας &  
περίφραξης στην πρασιά και β) 
τροποποίηση των όρων λειτουργίας, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
έκθεση αυτοψίας του Τμ. Ελέγχου 
Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Ελληνικού–
Αργυρούπολης. 

εστίασης παρασκευής & προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας 
κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ανδρέα και υγειονομικά-
αγορανομικά υπεύθυνη την 
ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του 
Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Αγ. 
Αλεξάνδρου αρ. 8 στο Π.Φάληρο. 

5.  

Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
5001/19.02.2013 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Αμιγής επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο» του 
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑ, που 
βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 15 
στο Π. Φάληρο, λόγω: α) Τροποποίησης 
των όρων λειτουργίας και β) μη 
συμμόρφωση με υποδείξεις της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας. 
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Μη ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
5001/19.02.2013 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Αμιγής επιχείρηση 
παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «Κομμωτήριο» του 
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΑΝΔΡΕΑ, που βρίσκεται 
στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 15 στο 
Π.Φάληρο. 

6.  

Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
23530/27.11.1998 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Αναψυκτήριο μετά 
παρασκευαστηρίου για όρθιους & 
διερχόμενους» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη επί της οδού 
Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 74 στο 
Π.Φάληρο, λόγω μη συμμόρφωσης με 
την υπ’ αρ. 50/23.11.2017 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
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Μη Ανάκληση της με αρ.πρωτ. 
23530/27.11.1998 άδειας Ίδρυσης & 
Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο μετά 
παρασκευαστηρίου για όρθιους & 
διερχόμενους» του ΚΑΚΑΡΙΝΕΛΗ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη επί της οδού 
Συντ.Ζησιμοπούλου αρ. 74 στο 
Π.Φάληρο. 

7.  

Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 
επεξεργασίας (πλήρους γεύματος, ζεστής 
& κρύας κουζίνας–εστιατόριο)» της 
εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ 
Ε.Π.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΣΥΓΓΡΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, το οποίο βρίσκεται επί 
της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 119 στο 
Π.Φάληρο. 
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Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης 
μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση 
μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας 
(πλήρους γεύματος, ζεστής & κρύας 
κουζίνας – εστιατόριο)» της εταιρίας με 
την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΣ 
ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε.» με εκπρόσωπο τον 
ΣΥΓΓΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, το οποίο 
βρίσκεται επί της Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας 
αρ. 119 στο Π.Φάληρο. 



Α/Α  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Αρ. 
Αποφ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 

8.  

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής 
Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-
Επιχείρηση Αναψυχής» της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ  Ι.Κ.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΚΑΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται επί της 
συμβολής των οδών Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 
46 & Ναϊάδων στο Π.Φάληρο. 
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Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής 
Επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-
Επιχείρηση Αναψυχής» της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ  Ι.Κ.Ε.» με 
εκπρόσωπο τον ΤΣΟΥΚΑΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται επί της 
συμβολής των οδών Αγ.Αλεξάνδρου αρ. 
46 & Ναϊάδων στο Π.Φάληρο. 

9.  

Χορήγηση ή μη άδεια παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Εστιατόριο-Ταβέρνα» της ΤΟΜΑΡΑ 
ΠΗΛΕΛΟΠΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ, το οποίο 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Μίνωος αρ. 16 & Πικροδάφνης, στο 
Π.Φάληρο. 
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Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Εστιατόριο-Ταβέρνα» της ΤΟΜΑΡΑ 
ΠΗΛΕΛΟΠΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ, το οποίο 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μίνωος 
αρ. 16  & Πικροδάφνης, στο Π.Φάληρο. 

10.  

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Επεξεργασίας (εστιατόριο, σνακ μπαρ, 
ουζερί, μεζεδοπωλείο)» της εταιρείας 
«ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με 
εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ το 
οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου 
αρ. 210, στο Π.Φάληρο. 
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Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου 
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους 
Επεξεργασίας (εστιατόριο, σνακ μπαρ, 
ουζερί, μεζεδοπωλείο)» της εταιρείας 
«ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ» με 
εκπρόσωπο τον ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ το 
οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου 
αρ. 210, στο Π.Φάληρο. 

11.  

Λήψη απόφασης για το περίπτερο που 
βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 16 
στο Π.Φάληρο, λόγω της με αρ.πρωτ. 
10258/3798/22.2.2018  καταγγελίας που 
υπεβλήθη στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκησης Αττικής και αφορά στην 
όχληση που δημιουργεί η λειτουργία του 
εν θέματι περιπτέρου. 
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Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση του 
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού 
Κύπρου αρ. 16 στο Π.Φάληρο, λόγω της 
με αρ.πρωτ. 10258/3798/22.2.2018  
καταγγελίας που υπεβλήθη στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής και 
αφορά στην όχληση που δημιουργεί η 
λειτουργία του εν θέματι περιπτέρου, σε 
νέα θέση, στη συμβολή των οδών Κύπρου 
16 και Δαναών. 

12.  

Μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης 
στάθμευσης από την οδό Τερψιχόρης αρ. 
24 στην οδό Άρεως αρ. 57 στο Π.Φάληρο 
κατόπιν της με αρ.πρωτ. 4981/7.3.2018 
αίτηση της Πρεσβείας Μαυροβουνίου. 
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Λήψη απόφασης για μεταφορά 
παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από 
την οδό Τερψιχόρης αρ. 24 στην οδό 
Άρεως αρ. 57 στο Π.Φάληρο μετά από την 
4981/7.3.2018 αίτηση της Πρεσβείας 
Μαυροβουνίου. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
     ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 


