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 C                                                                               
 

                                          
∆ΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Πειραιάς     23-07-2021 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                  Αρ. πρωτ.   30355                             
ΤΗΛ. :  2132022223-5 

e-mail:  epiotzois@piraeus.gov.gr 
 

9η  Συνεδρίαση 
µε τηλεδιάσκεψη    
 

ΠΡΟΣ: 
    Τακτικά µέλη:   

Βίτσας Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Βουράκης 

Ιωσήφ, Γλύκα- Χαρβαλάκου Αθηνά, Καρύδης 
∆ηµήτριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μοραντζής 
Αντώνιος, Μόφορης Γρηγόριος, Μπελαβίλας 
Νικόλαος, Ρέππας Παναγιώτης. 

                                   
Αναπληρωµατικά µέλη:  
Αργουδέλης Αλέξανδρος, ∆ρίτσα-Αποστόλου 
Ευαγγελία,  Καµαράτος Αλέξανδρος, Κατσαφάδος 
Ιωάννης, Μανωλάκου ∆ιαµάντω, Μελά Σταυρούλα, 
Σιγαλάκος Κυριάκος,Τζεφεράκος Αλέξανδρος, 
Τουµαζάτου Γερασιµούλα. 

 
Σας προσκαλούµε να συµµετέχετε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, που θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη, για λόγους διασφάλισης 
της ∆ηµόσιας Υγείας, Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 11:00, σύµφωνα µε την 
από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α’55), τις µε αρ. πρωτ. 40/20930/31-3-
2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους ΥΠ. ΕΣ., τη µε αριθ. 429/12-3-2020 
(Β’850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών & 
Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια µε αριθ. 
∆Ι∆ΑΦ/Φ.37Α.Ι/27/οικ. 9413/2020 (Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης:           
 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ 1o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη των επεµβάσεων αστικής 
ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του έργου ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ’» 
 
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για ανάκληση ή µη της υπ΄αριθ. 718/29-11-2010 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πειραιά, που αφορά έγκριση 
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µελέτης διαµόρφωσης πεζοδροµίων στην οδό Καζαντζάκη (προέκταση 
∆ράκου) από την οδό Φωσκόλου έως αδιέξοδο οδού Αίαντος» 
 
ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη των επεµβάσεων αστικής 
ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της µελέτης του έργου: ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ’» 
 
ΘΕΜΑ 4o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε.‘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ ’, που βρίσκεται επί της οδού Σκουζέ αρ. 16» 
 
ΘΕΜΑ 5o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε.‘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ’, που βρίσκεται επί της οδού Παλαµηδίου αρ.17» 
 
ΘΕΜΑ 6o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ’, που βρίσκεται επί της 
οδού Νοταρά αρ.94» 
 
ΘΕΜΑ 7o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. ‘ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ’, που βρίσκεται Ακτή 
Κουµουνδούρου αρ.16 & Μίνωος αρ. 22» 
 
ΘΕΜΑ 8o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ 
ΜΠΑΡ’, που βρίσκεται Ακτή Κουµουνδούρου αρ.64» 
 
ΘΕΜΑ 9o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. ‘ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ 
- ΜΠΑΡ’, που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ.02» 
 
ΘΕΜΑ 10o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε. ‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ’, που βρίσκεται επί της οδού Αλκιβιάδου αρ.154» 
 
ΘΕΜΑ 11o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας µουσικής στο Κ.Υ.Ε.‘ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ’, που βρίσκεται επί της οδού Φίλωνος αρ.113» 
 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης για τροποποίηση ή µη της υπ΄αριθ. 289/23-4-
2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά που αφορά σε 
παραχώρηση µίας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ως προς το είδος και τον 
αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος, λόγω αγοράς νέου οχήµατος µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΙΗΧ 7910 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΥΡΖ 8446, επί της οδού Αλκιβιάδου έµπροσθεν του αριθµού 115» 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για την καθιέρωση µιας (1) θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθ. ΙΥΤ 5295 αυτοκίνητο επί της οδού ∆ερβενακίων 
έµπροσθεν του αριθµού 75»  
 
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης για την καθιέρωση µιας (1) θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθ. ΥΗΑ 9301 αυτοκίνητο επί της οδού Αγίου Όρους 
έµπροσθεν του αριθµού 33» 
 
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη παραχώρησης δύο (2) θέσεων 
στάθµευσης για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Πειραιά, επί 
της οδού Φίλωνος έναντι του αριθµού 45» 
 
ΘΕΜΑ 16o: «Λήψη απόφασης για απαγόρευση ή µη στάσης και στάθµευσης 
των οχηµάτων επί της οδού Καραϊσκου, έναντι των αριθµών 151 και 155 µε 
εξαίρεση τα οχήµατα τροφοδοσίας µόνο για στάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες 
από 06:00 π.µ. έως 11:00 π.µ.» 
 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                          
 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

                                                                              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-Τµ. Αδειών Κ.Υ.Ε.& Μουσικής 
9. ∆/νση Οδοποιίας- Αποχ/σης- Τµήµα Οδικών Έργων & ∆ηµοτικής  
   Συγκοινωνίας. 
 


