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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Αρ.
Αποφ.

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2018
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη
τοποθέτησης
του
μνημείου
Κωνσταντινουπολιτών
στο
Πάρκο
2.
Φλοίσβου παραπλεύρως του Μνημείου
των Υποβρυχίων.
1.

2

3

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη
απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ελ.
3.
Βενιζέλου 190 & Ερατούς.

4

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1)
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με
αρ. κυκλοφορίας ΙΖΡ3866 επί της οδού
4.
Κολοκοτρώνη 10, μετά την με αρ. πρωτ.
13537/11-07-2018 αίτηση του κ. Π.Κ.

5

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1)
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με
αρ. κυκλοφορίας ΥΚΗ3254 επί της οδού
5.
Μετσόβου 3, μετά την με αρ. πρωτ.
20248/02-11-2018 αίτηση του κ. Α.Π.

6

Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1)
θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με
αρ. κυκλοφορίας ΥΗΗ7513 επί της οδού
6.
Άτλαντος 44, μετά την με αρ. πρωτ.
20076/01-11-2018 αίτηση του κ. Ε.Α.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ.
6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης &
Λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
7.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
&
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

7

ΑΝΑΒΟ
ΛΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2018
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Λήψη απόφασης για την έγκριση
τοποθέτησης
του
μνημείου
Κωνσταντινουπολιτών
στο
Πάρκο
Φλοίσβου παραπλεύρως του Μνημείου
των Υποβρυχίων.
Λήψη
απόφασης
περί
έγκρισης
απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 190 & Ερατούς.
ΜΗ παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΙΖΡ3866 επί της οδού
Κολοκοτρώνη 10, μετά την με αρ. πρωτ.
13537/11-07-2018 αίτηση του κ. Π.Κ.
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΥΚΗ3254 επί της οδού
Μετσόβου 3, μετά την με αρ. πρωτ.
20248/02-11-2018 αίτηση του κ. Α.Π.
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης
στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ.
κυκλοφορίας ΥΗΗ7513 επί της οδού
Άτλαντος 44, μετά την με αρ. πρωτ.
20076/01-11-2018 αίτηση του κ. Ε.Α.

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αρ.
Αποφ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
&
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ &
ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», της εταιρίας με
την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Α.Ε.»
με
εκπρόσωπο
τον
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
του
ΑΝΔΡΕΑ
και
υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη
την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό
Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 8, στο Π. Φάληρο,
λόγω:
μη συμμόρφωσης με τη αρ.
44/27.11.2018
(ΑΔΑ:6033ΩΞΕ-Ε4Χ)
Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΑΝΑΚΛΗΣΗ της με αρ. πρωτ.
31503/8.11.2012 άδειας Ίδρυσης &
Λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΜΕ
8.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ»,
του
ΔΕΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται επί της οδού
Ναυσικάς αρ. 66 στο Π. Φάληρο, λόγω:
λήξης
του
πιστοποιητικού
πυρασφάλειας.
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ
λειτουργίας
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που λειτουργεί
με την με αρ. 1060765(ver.1)/21.05.2018
(αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 10167/21.5.2018)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της
εταιρείας
«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο
τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και
βρίσκεται στην οδό Ζησιμοπούλου 93
λόγω μη συμμόρφωσης με την υπ’ αρ.
47/27.11.2018 (ΑΔΑ: Ω7ΟΨΩΞΕ-ΝΩΑ)
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών
(στέγαστρο και ξύλινο δάπεδο), που
βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο,
πεζοδρόμιο, επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ.1,
10. έμπροσθεν
του
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το
διακριτικό
τίτλο
«ΚΙΤΡΙΝΟ»
της
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΣ,
όπως
αυτές
περιγράφονται
στο
από

ΑΠΟΣΥ
ΡΕΤΑΙ

ΑΝΑΒΟ
ΛΗ

8

Χορήγηση
προθεσμίας
για
την
απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών
(στέγαστρο και ξύλινο δάπεδο), που
βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο,
πεζοδρόμιο, επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ.1,
έμπροσθεν
του
καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το
διακριτικό
τίτλο
«ΚΙΤΡΙΝΟ»
της
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, όπως αυτές

Α/Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αρ.
Αποφ.

Σεπτεμβρίου
2016
σχεδιάγραμμα
κάτοψης της Αρχ. - Μηχανικού Ελ.
Μαυρίδου λόγω: α) λήξης από
19/9/2018
της
με
αρ.
πρωτ.
4472/22.02.2017 Πρόσθετης Πράξης
Προσδιορισμού
εξυπηρετούμενων
ατόμων και β) λόγω μη συμμόρφωσης με
τη με αρ.48/27.11.2018 (ΑΔΑ:6ΑΗΕΩΞΕΙΜΓ)Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε.
''ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ''
του
11.
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ το οποίο
βρίσκεται επί της συμβολής των οδών
Νηρέως και Απόλλωνος.
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. ''
''ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ''
της
12. εταιρείας ''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
Κ. ΟΕ'' με εκπροσώπους και τους δύο, το
οποίο
βρίσκεται
επί
της
οδού
Ζησιμοπούλου αρ.79.
Kατάργηση
θέσεως
κενωθέντος
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού
Ναϊάδων αρ. 4 μετά από τη με αρ. πρωτ.
13. 1481/23.1.2019 αίτηση αποχώρησης της
ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τη μίσθωση του
περιπτέρου.
Kατάργηση
θέσεως
κενωθέντος
περιπτέρου που βρίσκεται επί της
14. συμβολής των οδών Λ. Ποσειδώνος και
Άτλαντος αρ.1 (Έξωθεν καταστήματος
Starbucks).
Ενημέρωση
για
την
υφιστάμενη
κατάσταση
του
περιπτέρου
που
βρίσκεται επί της διασταυρώσεως των
15. οδών Αχιλλέως και Αλκυόνης (έναντι
Παναγίτσας)
και
ανήκει
στην
ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
περιγράφονται στο από Σεπτεμβρίου
2016 σχεδιάγραμμα κάτοψης της Αρχ. Μηχανικού Ελ. Μαυρίδου.

ΑΝΑΒΟ
ΛΗ
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ΜΗ Χορήγηση Άδειας παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. ''
''ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ''
της
εταιρείας ''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ
Κ. ΟΕ'' με εκπροσώπους και τους δύο, το
οποίο
βρίσκεται
επί
της
οδού
Ζησιμοπούλου αρ.79.
Kατάργηση
θέσεως
κενωθέντος
περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού
Ναϊάδων αρ. 4 μετά από τη με αρ. πρωτ.
1481/23.1.2019 αίτηση αποχώρησης της
ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τη μίσθωση του
περιπτέρου.
Kατάργηση
θέσεως
κενωθέντος
περιπτέρου που βρίσκεται επί της
συμβολής των οδών Λ. Ποσειδώνος και
Άτλαντος αρ.1 (Έξωθεν καταστήματος
Starbucks).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

