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ΠΡΟΣ: 
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ 
4. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ 
5. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
7. ΚΩΤΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝH 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
2. ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
3. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛO ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
4. ΔΟΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ 
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ   

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
(άρθρο  75 του Ν. 3852/2010) 

 
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα 
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), την 1η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα: 

 
1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής για το 
Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) 
1. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 2. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ"  της εταιρείας με την επωνυμία "INVESTING PROJECT 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με εκπρόσωπο τον ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 4 & ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ 
ΜΑΜΑΛΗ, στο Δήμο μας.   
 
3. Λήψη απόφασης για την άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ προς ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 
το οποίο βρίσκεται στην οδό  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ  αρ. 43, στο Δήμο μας. 

 
4. Λήψη απόφασης περί μη διακοπής λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους 
επεξεργασίας» που λειτουργεί με τη με αρ. 1058831(ver.3)/19.06.2018 (αρ. πρωτ. εισ. εγγρ. 
12233/19.6.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

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

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
 

Π.Φάληρο,   27.01.2023 
Αρ.Πρωτ.:   2892 
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ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τη Λιακοπούλου Σοφία, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφ. Ποσειδώνος 
αρ. 74, λόγω οριστικής υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 και τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων».   

 
5. Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ προς ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ" της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΤΕΜΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των 
οδών  ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 41 & ΝΑΪΑΔΩΝ αρ. 49, στο Δήμο μας.» 

 
6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το κ.υ.ε. 
"επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) σνακ μπαρ/εστιατόριο) & 
επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (προχείρου γεύματος-καφέ)", της εταιρείας με την 
επωνυμία "Μ2D ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με εκπρόσωπο τον ΔΗΜΗΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο 
βρίσκεται στη οδό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρ. 33, στο Δήμο μας.   
 
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. 
ΖΚΝ 1001  επί της οδού ΠΕΛΟΠΟΣ 10. 

 
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ITI 
5317  επί της οδού ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 16. 

 
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. 
YNT 6263 επί της οδού ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 31. 

 
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. 
ΧΕΧ 6960 επί της οδού ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 8 (πρώην Απόλλωνος). 

 
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. 
ΙΜΚ 5330 επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 6. 

 
12. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 330/2008 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον αρ. 
κυκλοφορίας YMZ 1819 οχήματος. 

 
13. Λήψη απόφασης για την κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ήβης 
Αθανασιάδου 102-104 με αρ. κυκλ. ΙΟΤ 9312  η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 20/2022 ΑΔΣ, 
μετά από σχετικό αίτημα κατάργησης με αρ. πρωτ. 490/4-1-22. 

 
14. Λήψη απόφασης για την  κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ναϊάδων 117Β  με 
αρ. κυκλ. ΙΡΑ 7568  η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 291/2015 ΑΔΣ, μετά από σχετικό αίτημα 
κατάργησης με αρ. πρωτ. 34575/22-12-22. 

 

15. Λήψη απόφασης για την  κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Τερψιχόρης 12  με 
αρ. κυκλ. ΖΖΟ 3402 η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 367 / 2017 ΑΔΣ, μετά από σχετικό αίτημα 
κατάργησης με αρ. πρωτ. 1980/19-1-23. 

 

16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της κοπής δένδρων επί των οδών Μιλτιάδου 10 και 
Δημοκρατίας. 

 

17. Λήψη απόφασης για την για την έγκριση ή μη της κοπής δένδρων επί της οδού Ασκληπιού και 
Αμφιθέας. 

 

18. Λήψη απόφασης για την για την έγκριση ή μη της κοπής δένδρων επί της οδού Ηχούς 6. 



 

19. Λήψη απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας Καταστήματος Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙ & ΛΑΔΙ Ι.Κ.Ε.» που 
λειτουργεί με την με αρ. 1150289(ver.3)/29.03.2021 (αρ. πρωτ. εισ. εγγρ. 8896/30.03.2021) ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τρίτωνος 41 & Αγ. Αλεξάνδρου 17, λόγω 
πολεοδομικών παραβάσεων, που περιγράφονται στη με αρ. 46/29.7.2021 Έκθεση Αυτοψίας του 
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης, μετά τη λήψη του με αρ. πρωτ. 78956/20.12.22 εγγράφου (αρ. πρωτ. 
εισερχ.34425/21.12.2022) της ίδιας Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
       ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


