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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) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των 
Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την παράγραφο 5 του 
άρθρου 75 του N. 3852/2010 όπως ισχύει, σας καλούμε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020 που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 

μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr, στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00, με τα κατωτέρω θέματα: 
 
1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. 
«Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» με εκπρόσωπο τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 97 στο Δήμο μας. 
 
2. Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης για τη μεταφορά της στάσης του ΟΑΣΑ, με  
την ονομασία «4η ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» σε άλλο σημείο, υπό την προϋπόθεση  της μεταφοράς και 
τοποθέτησης  στο νέο σημείο και του στεγάστρου αναμονής επιβατών, που βρίσκεται σήμερα επί της 
οδού Αγίας Βαρβάρας και μεταξύ των οδών Φαιάκων και Αγίας Λαύρας. 
 

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

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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3. Λήψη απόφασης για έγκριση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίας Σοφίας  
έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Νεκροταφείου. 

 

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαμόρφωσης-υποβιβασμού πεζοδρομίου, σε οικόπεδο επί 
της οδού Πρωτέως 60, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

 
5. Λήψη απόφασης, για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με 
αρ. κυκλ. ΧΕΖ 7883 όχημα, επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4. 

 
6. Λήψη απόφασης, για την έγκριση ή μη, της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για 
το με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8. 

 

7. Λήψη απόφασης,  για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με 
αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36. 
 
8. Λήψη απόφασης, για την έγκριση ή μη, της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για 
το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 όχημα, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10. 
 
9. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κορωνιού Καμπουρέλλη 
Ελπινίκης που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 108/21.  
 
10. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βασιλοπούλου Αργυρώς, που 
είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 90/7. 
 
11. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Θεολόγου Μαρίνας, που είναι 
ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 101/8. 
 
12. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κοτίδου Δέσποινας, που είναι 
ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 104/22. 
 
13. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες , του Καμακάρη Νικολάου, που είναι 
ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 82/24. 
 
14. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες , της Κυμηνά Γαλάτειας, που είναι 
ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 64/1. 
 
15. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες ,του Λαγού Θεοδώρου, που είναι 
ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 43/34. 
 
16. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Τσίνγκα Λευκοθέας, που είναι 
ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 77/27. 
 
17. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ριζά Μάξιμου, που είναι 
ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 42/70. 
 
18. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Γιοβανάκη Κωνσταντίνου, που 
είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 83/24. 

 
19. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βάτσα Λαμπρινής, που είναι 
ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 45/20. 
 
 

 



20. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Μακρίδη-Καμηλιέρη Ευαγγελίας, 
που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 95/19. 
 
21. Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες,  του Ψαρέλη Μιχαήλ, που είναι 
ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 31/18. 
 
 

 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

 
        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση : για την είσοδό σας στην διαδικτυακή πλατφόρμα epresence.gov.gr, θα σας 
σταλεί email την ημέρα της συνεδρίασης και θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας  taxinet. 


