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ΠΡΟΣ: 
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ 
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
4. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ 
5. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
7. ΚΩΤΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
2. ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
3. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΙΟ 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

(άρθρο  75 του Ν. 3852/2010) 
 

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα 

διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:30  για να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα: 

 
1. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΥΝΗ 7111  επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 101-103 , μετά την με αρ. πρωτ. 10.213/15-6-2020 αίτηση . 

 
2. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΙΡΕ 1015 επί της οδού ΙΦΙΤΟΥ 2, μετά την με αρ. πρωτ. 8.511/21-5-2020 αίτηση . 

 
3. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΙΖΜ 4162 επί της οδού ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 85, μετά την με αρ. πρωτ. 24.062/16-12-2019 αίτηση . 

 
4. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΙΗΜ 6005 επί της οδού ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 12.649/13-07-2020 αίτηση . 

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                 ------------------- 
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                 ------------------- 
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
               ------------------- 
     ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
    Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ορθή Επανάληψη 
  

Π.Φάληρο,  04.09.2020 
Αρ.Πρωτ.:   16640 

mailto:eleni.labraki@palaiofaliro.gr


5. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΥΗΥ 1736  επί της οδού ΝΑΙΆΔΩΝ 12, μετά την με αρ. πρωτ. 12.594/13-07-2020 αίτηση . 

 
6. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 

ΙΟΧ 7678 επί της οδού ΠΡΩΤΕΩΣ 68 , μετά την με αρ. πρωτ. 11.927/06-07-2020 αίτηση . 

 

7. Λήψη απόφασης για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» του 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119Β στο Δήμο μας. 

   

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης εικονοστασίου στην οδό Ζησιμοπούλου 69, μετά 

τη με αρ. πρωτ. 12263/9.07.2020 αίτηση. 

 
9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 18350/2.06.2014 άδειας Ίδρυσης & 

Λειτουργίας καταστήματος «Mικτή επιχείρηση – κλειστός παιδότοπος και επιχείρηση μαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος», της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΣΕΠΕΤΑΔΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρ. τους Ευθυμία και Παναγιώτη Σεπεταδέλη που βρίσκεται στην οδό 

Ερατούς αρ. 24, στο Δήμο μας, λόγω λήξης του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 
10. 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 Σοφία Λιακοπούλου, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος 

αρ. 74, λόγω μη συμμόρφωσης με την υπ'αριθμ 36/21.10.2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

λόγω παράβασης πολεοδομικών διατάξεων.  

 
11. Λήψη απόφασης για την  οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης 

μερικής & πλήρους επεξεργασίας» που λειτουργεί με την με αρ. 1114997(ver.1)/1.08.2019 (αρ. πρωτ. 

εισερ. εγγρ. 15539/1.8.2019) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Νικόλαο Παττακό, το οποίο βρίσκεται 

στην οδό ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ αρ.7, λόγω παράβασης πολεοδομικών διατάξεων.  

 
12. Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους επεξεργασίας» που λειτουργεί με την με αρ. 1119128(ver.2)/17.07.2019 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 

14701/17.2.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Ιωάννη Βουλγαράκη, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΧΑΙΩΝ αρ. 24, 

λόγω παράβασης πολεοδομικών διατάξεων.  

 



13. Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση λιανικού εμπορίου 

(πρατήριο άρτου – πρατήριο ειδών ζαχ/κης) & επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας 

(καφετέρια – αναψυκτήριο)» που λειτουργεί με την με αρ. 1139645/16.12.2019 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 

24172/17.12.2019) ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο την κα Παπασταμάτη Αναστασία, το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου αρ. 8, λόγω παράβασης πολεοδομικών διατάξεων. 

 
14. Λήψη απόφασης για την οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε «επιχείρηση μαζικής εστίασης 

πλήρους επεξεργασίας» της εταιρείας με την επωνυμία “CHINENE ZHAOS RESTAURANT IKE” με 

εκπρόσωπο την JUNQIU ZHAO, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 4 & 

Μάμαλη, λόγω παράβασης πολεοδομικών διατάξεων. 

 
15. Λήψη απόφασης για την 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 προτεινόμενη θέση 

στη συμβολή των οδών α) παράδρομος Λ. Ποσειδώνος και Άτλαντος αρ.1 (έξωθεν starbucks), μετά από 

τα: 1)με αρ. πρωτ. 2502/1/6-α'/31.1.2020 (2316/31.1.2020) έγγραφο της Τροχαίας Καλλιθέας 2)με 

αρ.πρωτ. 1020/2432/2-α'/30.1.2020 (5333/11.3.2020) έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού 

Φαλήρου και 3)το από 5/12/2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,περί απόρριψης του 

αιτήματος της κας Καπετάνου Κασσιανής για τη μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα προτεινόμενη θέση 

πλησίον της υφιστάμενης θέσης επί της συμβολής των οδών Αλκυόνης και Αχιλλέως.  

 

16. Λήψη απόφασης  περί: α. έγκρισης ή μη τροποποίησης απότμησης πεζοδρομίου/εισόδου–εξόδου 

επί της οδού Λεωφ. Αμφιθέας 43 & β. έγκρισης ή μη απότμησης πεζοδρομίου/εξόδου επί της οδού 

Νέστορος,  που αφορούν σε πρατήριο υγρών καυσίμων με πλυντήριο-λιπαντήριο, επί της οδού Λεωφ. 

Αμφιθέας 43 & Νέστορος (μετά την με αρ.14013/24-7-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου).  

 
 
 

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


