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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
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
εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου
γεύματος ζέστης & κρύας κουζίνας», της εταιρίας
με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον
Κουτσόπουλο Βασίλειο και
υγειονομικά αγορανομικά υπεύθυνη την Μακρουλάκη
Ευγενία, που βρίσκεται στην οδό Αγ.
Αλεξάνδρου αρ. 8, στο Δήμο μας, λόγω μη
συμμόρφωσης με τις υπ’
αρ. 44/27.11.2018
(ΑΔΑ:6033ΩΞΕ-Ε4Χ)
και
15/22.4.2019
(ΑΔΑ:ΩΚΖΨΩΞΕ-Γ1Π)
Αποφάσεις
της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 26108/24.12.1999
άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «οβελιστήριο», του
Καλαμπόκα Νικολάου που βρίσκεται στην οδό
Κνωσού αρ. 5, στο Δήμο μας, λόγω λήξης του
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.
Ανάκληση της με αρ. πρωτ. 26657/30.09.2015
άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«επιχείρηση
μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης
πρόχειρου γεύματος και επιχείρηση αναψυχής»,
της εταιρείας «Χ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ - Χ.
ΧΟΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται επί της Λεωφ.
Ποσειδώνος αρ. 32 στο Δήμο μας, λόγω λήξης
του
πιστοποιητικού
ενεργητικής
πυροπροστασίας.
Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους επεξεργασίας» που λειτουργεί με την με
αρ. 1058831(ver.3)/19.06.2018 (αρ. πρωτ. εισερ.
εγγρ.
12233/19.6.2018)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας με την
επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ»
με εκπρόσωπο τη Λιακοπούλου Σοφία, το οποίο
βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 74, λόγω
παράβασης πολεοδομικών διατάξεων.
Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση του Κ.Υ.Ε.
«επιχείρηση λιανικού εμπορίου και επιχείρηση
μαζικής εστίασης» της εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Αρ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αποφ.
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
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Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
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
εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου
γεύματος ζέστης & κρύας κουζίνας», της εταιρίας
με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον
Κουτσόπουλο Βασίλειο και
υγειονομικά αγορανομικά
υπεύθυνη
την
Μακρουλάκη
Ευγενία, που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου
αρ. 8, στο Δήμο μας, λόγω μη συμμόρφωσης με τις
υπ’ αρ. 44/27.11.2018 (ΑΔΑ:6033ΩΞΕ-Ε4Χ) και
15/22.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΚΖΨΩΞΕ-Γ1Π) Αποφάσεις
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
……………………………………

ΑΝΑΒΟ
ΛΗ

………………………………………..

ΑΝΑΒΟ
ΛΗ
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Χορήγηση προθεσμίας έως την 10/12/2019 στο
κατάστημα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«επιχείρηση
μαζικής
εστίασης
πλήρους
επεξεργασίας», της εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ», με νόμιμο
εκπρόσωπο τη Λιακοπούλου Σοφία, το οποίο
βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 74,
προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα.
Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση του Κ.Υ.Ε.
«επιχείρηση λιανικού εμπορίου και επιχείρηση
μαζικής εστίασης» της εταιρείας με την επωνυμία
«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον
Δημητρίου Κωνσταντίνο, το οποίο βρίσκεται
στην οδό Συντ. Ζησιμοπούλου αρ. 93 και
λειτουργεί
με
την
με
αρ.
1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ.
10167/21.5.2018)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά το με αρ. πρωτ.
24427/1.7.2019
(αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ.
14879/19.7.2019)
έγγραφο
«Διαπίστωση
Συμμόρφωσης» της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου
Ελληνικού Αργυρούπολης.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής
7. εστίασης μερικής επεξεργασίας (καφετέρια)» του
ΤΖΩΡΤΖ ΘΩΜΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό
Ιφίτου αρ. 2, στο Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής
εστίασης πλήρους επεξεργασίας» της εταιρίας με
την
επωνυμία
«DENIZ
MEZE
8. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. τον
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται
στην οδό Αγίας Βαρβάρας αρ. 11-13, στο Δήμο
μας.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής
εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου
γεύματος – καφέ – μπαρ) & επιχείρηση λιανικού
εμπορίου (1. πρατήριο άρτου, 2. κάβα ποτών, 3.
9. παντοπωλείο)» της εταιρίας με την επωνυμία
«XDELUSION
Ι.Κ.Ε.»
με
εκπρ.
τον
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ,
το
οποίο
βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 178, στο
Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής
εστίασης μερικής επεξεργασίας (Καφετέρια 10. αναψυκτήριο)» του KING (επιθ.) DEELAN
ANTHONY (ον.), το οποίο βρίσκεται στην οδό
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
Υποχρεωτική μετατόπιση του περιπτέρου που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και
Αλκυόνης (έναντι Ιερού Ναού Παναγίτσας) στο
Δήμο μας ιδιοκτησίας της Κασσιανής Καπετάνου
11. λόγω ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας του
σημείου, με προτεινόμενες θέσεις στις συμβολές
των οδών α) παράδρομος Λ. Ποσειδώνος και
Άτλαντος, β) Αίαντος και Μουσών, στο Δήμο
μας.
Έγκριση:
α)
καθορισμού
και
δωρεάν
παραχώρησης χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»,
β)
κανονισμού λειτουργίας της ως άνω αγοράς
12. όπως έχει κατατεθεί με την υπ’ αρ. 8966/22-42019 αίτηση από τον «Σύλλογο γονέων αθλητών
κολύμβησης
αθλητικού
ομίλου
Παλαιού
Φαλήρου».

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον Δημητρίου
Κωνσταντίνο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Συντ.
Ζησιμοπούλου αρ. 93 και λειτουργεί με την με αρ.
1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ.
10167/21.5.2018)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά το με αρ. πρωτ.
24427/1.7.2019
(αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ.
14879/19.7.2019)
έγγραφο
«Διαπίστωση
Συμμόρφωσης» της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου
Ελληνικού Αργυρούπολης.
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Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης
μερικής επεξεργασίας (καφετέρια)» του ΤΖΩΡΤΖ
ΘΩΜΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ιφίτου αρ. 2,
στο Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους επεξεργασίας» της εταιρίας με την
επωνυμία «DENIZ MEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» με εκπρ. τον ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το
οποίο βρίσκεται στην οδό Αγίας Βαρβάρας αρ. 1113, στο Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης
μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος – καφέ
– μπαρ) & επιχείρηση λιανικού εμπορίου (1.
πρατήριο άρτου, 2. κάβα ποτών, 3. παντοπωλείο)»
της εταιρίας με την επωνυμία «XDELUSION
Ι.Κ.Ε.»
με
εκπρ.
τον
ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.
Βενιζέλου αρ. 178, στο Δήμο μας.
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Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης
μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής
εστίασης μερικής επεξεργασίας (Καφετέρια αναψυκτήριο)» του KING (επιθ.) DEELAN
ANTHONY (ον.), το οποίο βρίσκεται στην οδό
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.

ΑΝΑΒΟ

Υποχρεωτική μετατόπιση του περιπτέρου που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και
Αλκυόνης (έναντι Ιερού Ναού Παναγίτσας) στο
Δήμο μας ιδιοκτησίας της Κασσιανής Καπετάνου
λόγω ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας του
σημείου, με προτεινόμενες θέσεις στις συμβολές
των οδών α) παράδρομος Λ. Ποσειδώνος και
Άτλαντος, β) Αίαντος και Μουσών, στο Δήμο μας.

ΛΗ
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Έγκριση:
α)
καθορισμού
και
δωρεάν
παραχώρησης χώρου για τη δράση «ΑΓΟΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ»,
β)
κανονισμού λειτουργίας της ως άνω αγοράς όπως
έχει κατατεθεί με την υπ’ αρ. 8966/22-4-2019
αίτηση από τον «Σύλλογο γονέων αθλητών
κολύμβησης
αθλητικού
ομίλου
Παλαιού
Φαλήρου».

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας
εγκατάστασης
και
λειτουργίας
ενός
ψυχαγωγικού παιχνιδιού (ROLLER SKATE),
13. στον
περιβάλλοντα
χώρο
του
Κ.Υ.Ε.
Έκτ. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους και
μερικής επεξεργασίας (πλήρες και πρόχειρο
γεύμα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» το
οποίο βρίσκεται
ΕΝΤΟΣ του ΠΑΡΚΟΥ
ΦΛΟΙΣΒΟΥ για χρονικό διάστημα 4 μηνών.
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης
Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
14. ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»
της
εταιρείας
με
την
επωνυμία
Έκτ.
''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Ν.-ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
Κ. ΟΕ'' με
νόμιμο εκπρόσωπο τον ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
το οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
αρ.79, στο Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης
Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
15. ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
Έκτ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ)» της
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΣΟΥΛΑ –
ΚΑΛΑΜΑΚΙ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΕΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό
ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119, στο Δήμο μας.
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας τριών (3)
Ψυχαγωγικών
Δραστηριοτήτων
(Παιχνίδια
CAROUSEL) στην εταιρεία με την επωνυμία
16. «VILLAGE ROADSHOW Oργάνωση και
Έκτ. Εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Κινηματογράφου
και Ψυχαγωγίας Ελλάς Α.Ε.» με εκπροσώπους
τους ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΡΟΣΕΛΛΙ
(POSELLI) – AΓΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΟ, το οποίο
βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου επί της Παλαιάς
Λεωφ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη αρ. 3, για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι από
1.12.2019 έως 31.1.2020

Αρ.
Αποφ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ψυχαγωγικού
παιχνιδιού (ROLLER SKATE), στον περιβάλλοντα
χώρο του Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης
πλήρους και μερικής επεξεργασίας (πλήρες και
πρόχειρο
γεύμα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
–
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ
του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ για χρονικό διάστημα
4 μηνών.
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης
Μουσικής
για
το
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία
''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ Ν.-ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
Κ. ΟΕ'' με
νόμιμο εκπρόσωπο τον ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ το
οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
αρ.79, στο Δήμο μας.
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης
Μουσικής
για
το
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ)» της
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΣΟΥΛΑ –
ΚΑΛΑΜΑΚΙ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΥΛΕΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό
ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119, στο Δήμο μας.
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας τριών (3)
Ψυχαγωγικών
Δραστηριοτήτων
(Παιχνίδια
CAROUSEL) στην εταιρεία με την επωνυμία
«VILLAGE
ROADSHOW
Oργάνωση
και
Εκμετάλλευση Επιχειρήσεων Κινηματογράφου
και Ψυχαγωγίας Ελλάς Α.Ε.» με εκπροσώπους
τους ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΡΟΣΕΛΛΙ
(POSELLI) – AΓΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΟ, το οποίο
βρίσκεται στο Δέλτα Φαλήρου επί της Παλαιάς
Λεωφ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη αρ. 3, για
χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ήτοι από
1.12.2019 έως 31.1.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

