
                                                                                
 

                                          
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Πειραιάς     01-08-2019 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                  Αρ. πρωτ.   49636                               
ΤΗΛ. :    2132022223-5 

E-mail:   epiotzois@pireasnet.gr  
 
Συνεδρίαση 13η 

    
ΠΡΟΣ: 

    Τακτικά µέλη :   
Αστεριάδη Καλλιόπη, Ζηλάκου Χαραλαµπία, 
Καλαµακιώτης Νικόλαος, Καρβουνάς Νικόλαος, 
Κάρλες Αναστάσιος, Μαστρονικόλας Ιωάννης, 
Ρέππας Παναγιώτης, Σδρένιας Χρήστος, 
Σιγαλάκος  Κυριάκος, Σταθάκη Μαρία. 

                                  Αναπληρωµατικά µέλη :  
Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Γκερλές ∆ηµήτριος. 

                              
Σας καλούµε  να  προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που θα γίνει την  ∆ευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.µ. 
στην αίθουσα  ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Πειραιά, σύµφωνα  µε  
την παρ. 1Α του άρθρου 73 και τις παρ. 3 & 5 του άρθρου 75 του  
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέµατα:  
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Επανεξέταση του θέµατος: Ανάκληση η µη της άδειας Κ.Υ.Ε 
¨ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ¨ µε διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΙΑ ΜΑΣ¨, που βρίσκεται στη συµβολή 
της Ακτής Θεµιστοκλέους 66 µε την οδό Κοτζιαδών 2, ιδιοκτησίας ¨Β. Παππας 
– Α. ΓΟΓΟΛΑΣ – Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΜΑΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ε.Π.Ε¨, έπειτα 
από τα υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. Π.5942/4.7.19 και Π.5877/5.7.19 έγγραφα της 
∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γεν. Σχεδιασµού Πόλης – Τµήµα Κατασκευών»  
 
ΘΕΜΑ 2ο : «Επιβολή ή µη προστίµου δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ του 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος- παιδότοπο, σύµφωνα µε την µε 
αριθ. 36873/2-7-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1364/Β’/2-8-2007), που βρίσκεται επί της 
οδού Ακτή Πρωτοψάλτη (πρώην ∆ηλαβέρη) 05, ιδιοκτησίας της 
‘ΓΟΥΟΝΤΕΡΛΑΝΤ Ι.Κ.Ε.’, διότι λειτουργούσε παιδότοπος άνευ σχετικής 
άδειας  ίδρυσης & λειτουργίας από την αρµόδια αρχή» 
 
ΘΕΜΑ 3ο : «Λήψη απόφασης τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ.188Α/Τ.29, που περικλείεται από τις 
οδούς Καρπάθου – Κλεισόβης και τον πεζόδροµο Ανδριανοπούλου, για την 
προσαρµογή της ρυµοτοµικής γραµµής στην πλατεία Καρπάθου, όσο το 
δυνατόν στην υφιστάµενη κατάσταση, και τον καθορισµό χώρων πρασίνου, 
παιδικής χαράς, άθλησης  και αναψυχής – πλατείας» 
 
ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης συµπλήρωση της υπ’ αρ. 326/22-4-19 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην Τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά στο Ο.Τ.73/Τ.26, που 

 



περικλείεται από τις οδούς Βασ. Γεωργίου Α΄- Φίλωνος – ∆ηµ. Πουρή – Ακτή 
Μιαούλη για τον καθορισµό περιγράµµατος εντός κοινόχρηστου χώρου 
(Τινάνειος Κήπος) για την ανέγερση αναψυκτηρίου και τον καθορισµό όρων 
και περιορισµών δόµησης,  ως προς την αλλαγή και µετατόπιση του 
περιγράµµατος δόµησης του «Χρηµατιστηρίου Πειραιά» που βρίσκεται 
στο Ο.Τ. 73Β/Τ.26, τον καθορισµό του ως κτήριο «∆ιοίκησης – 
Κοινωφελές – Πολιτισµού» και τον καθορισµό όρων και περιορισµών 
δόµησης » 
             
ΘΕΜΑ 5ο :«Λήψη απόφασης για την αναστολή εκτέλεσης διοικητικών 
πράξεων - ποινών (σφραγίσεις καταστηµάτων) κατά τον µήνα Αύγουστο 
 (1-08-19 έως και 31-08-19)»   
 
ΘΕΜΑ 6ο :«Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή µη θέσης ενός (1) 
σχολάζοντος – κενού περιπτέρου, που βρίσκεται επί της Ακτής 
Μουτσοπούλου αρ. 72»  
 
ΘΕΜΑ  7ο  : «Λήψη απόφασης για την αποξήλωση ή µη κουβουκλίου ενός (1) 
σχολάζοντος – κενού περιπτέρου, που βρίσκεται επί των οδών Σαχτούρη αρ. 
91 και Ιωννιδών και κατάργηση της θέσης» 
 
ΘΕΜΑ  8ο :«Λήψη απόφασης για τη µετονοµασία της οδού ‘’Πάροδος 
Οικονόµου΄΄ σε οδό ΄΄Λιµενοφυλάκων΄΄» 
 

       Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 
                                                       ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
                                                                                   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ  
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ  
∆ΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

*www.piraeus.gov.gr. για τις συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής 
 µπορείτε να ενηµερωθείτε online στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας. 

 
Κοινοποιείται  (από το Τµήµα Ε.Π.Ζ. µε e-mail) 
 
1. Πρόεδρο, µέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
2. Γραφείο ∆ηµάρχου  
3. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.  
4 .Γενικού Γραµµατέα  
5. Γραφεία Συνδυασµών 
6. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
7. Νοµική Υπηρεσία 
8.∆/νση Προσόδων & Εµπορίου –Τµήµα Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής 
9.∆/νση Προσόδων & Εµπορίου –Τµ. Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
10. ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. – Τµήµα Σχεδιασµού – Π.Ε.Α. 
11.∆/νση Οδοποιίας-Αποχ/σης, Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτ. 
Συγκοινωνίας. 


