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ΔΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Πειραιάς     24-02-2022
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                  Αρ. πρωτ.   8262                   
ΤΗΛ. :  2132022223-5
e-mail:  epiotzois@piraeus.gov.gr

3  η    Συνεδρίαση
με τηλεδιάσκεψη     

ΠΡΟΣ:
Τακτικά μέλη:  
Αργουδέλης Αλέξανδρος Βίτσας Γεώργιος, 
Βοϊδονικόλας Ιωάννης, Καρακατσάνη Αντωνία, 
Καρύδης Δημήτριος, Μανωλάκος Λεωνίδας, 
Μοραντζής Αντώνιος, Μόφορης Γρηγόριος, 
Μπελαβίλας Νικόλαος, Σιγαλάκος Κυριάκος

                                
Αναπληρωματικά μέλη: 
Αγρανιώτης Μιχαήλ, Βουράκης Ιωσήφ, Δρίτσα 
Αποστόλου Ευαγγελία, Καμαράτος Αλέξανδρος, 
Κοτέας Αλέξανδρος, Μανωλάκου Διαμάντω,
Μαρκαριάν Χαρουτιούν,Μελά Σταυρούλα,
Τζεφεράκος Αλέξανδρος, Τουμαζάτου Γερασιμούλα

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης
της Δημόσιας Υγείας, την ΔΕΥΤΕΡΑ 28-02-2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με
την  από  11-03-2020  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 & 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ.,
τη με αριθ. 429/12-3-2020 (Β’850) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών  &  Επικρατείας,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  όμοια  με  αριθ.
ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:         

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1o: «Λήψη απόφασης ως προς την αυτοδίκαιη άρση ή την άρση και
επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με τα από 21-9-
1932 Π.Δ.  –  ΦΕΚ 349Α /1932  & από 14-1-1939 Β.Δ.  –  ΦΕΚ 26Α  /1939 σε
ακίνητο  που  βρίσκεται  στο  Ο.Τ.  209/Τ.23,  επί  των  οδών  25ης Μαρτίου  και
Θυμάτων Κατοχής, στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, του Δήμου Πειραιά»
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ΘΕΜΑ  2o: «Λήψη  απόφασης  για  την  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ 175/Τ.23 για:
α) την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 21-9-
32  αρχικό  Δ/γμα  Ρυμοτομίας  –  ΦΕΚ  349/29-9-1932,  στην  ιδιοκτησία  υπό
στοιχεία (105-104΄-104-Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-105) και επιφάνειας 156,76 τ.μ. και
β) την επιβολή εισφοράς σε γη επιφάνειας 7,84 τ.μ. υπό στοιχεία (104-β-α-105-
104΄-104)»

ΘΕΜΑ  3o: «Λήψη  απόφασης  για  την  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για:
α) την αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ιδιοκτησίας που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γορδίου και Χαϊδαρίου, στο Ο.Τ 175/Τ.23,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4759/20 και 
β)  την  προσαρμογή  των  οικοδομικών  –  ρυμοτομικών  γραμμών  στην
υφιστάμενη κατάσταση»

ΘΕΜΑ  4o: «Λήψη  απόφασης  για  την  τροποποίηση  του  εγκεκριμένου
ρυμοτομικού  σχεδίου  του  Δήμου  Πειραιά  στο  Ο.Τ.180/Τ.23,  για  την
προσαρμογή της οικοδομικής – ρυμοτομικής γραμμής της οδού ΑΙΜΟΥ, μεταξύ
των  οδών  ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΩΣ  και  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ,  στην  υφιστάμενη
κατάσταση»

ΘΕΜΑ 5o: «Λήψη καταρχήν απόφασης ως προς την άρση ή την επανεπιβολή
της  ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης  που  επιβλήθηκε με  την  1253/23-12-1997
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά – ΦΕΚ 129Δ/3-3-1998, σε φερόμενη
ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στο
Ο.Τ. 200/Τ.25, του Δήμου Πειραιά και περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης –
Ασκληπιού – Σπηλιωτοπούλου - Παλαμηδίου»

ΘΕΜΑ 6o: «Επανεξέταση (εξ αναβολής) για έγκριση ή μη άδειας παράτασης
ωραρίου  λειτουργίας  μουσικής  στο  Κ.Υ.Ε  ‘ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ’,  που βρίσκεται επί της οδού Φίλωνος αρ. 91»

ΘΕΜΑ 7o: «Επαναφορά  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  της  υπ’  αριθμ.
138/30-11-2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.  που αφορά στην παράταση ωραρίου
λειτουργίας  μουσικής  στο  Κ.Υ.Ε  ‘ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ’,  που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά  αρ.143, έπειτα από
την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4458/31-01-2022 αίτηση της ιδιοκτήτριας»

ΘΕΜΑ 8o: «Επαναφορά  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  της  υπ’  αριθμ.
167/23-12-2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.  που αφορά στην παράταση ωραρίου
λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε  ‘ΚΑΦΕΤΈΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ-
ΑΜΙΓΕΣ ΜΠΑΡ’,  που βρίσκεται επί της οδού Φίλωνος αρ.100, έπειτα από το
υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  4/24-01-2022  πιστοποιητικό  της  Εισαγγελίας  Πρωτοδικών
Πειραιά και  από το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1457/29-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά»
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ΘΕΜΑ 9o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε ‘ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ’,  που βρίσκεται επί της
οδού Νοταρά  αρ.139»

ΘΕΜΑ 10o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας  μουσικής  στο  Κ.Υ.Ε  ‘ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΟΤΩΝ’,
που βρίσκεται επί της οδού Νοταρά  αρ.117»

ΘΕΜΑ 11o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας  μουσικής  στο  Κ.Υ.Ε  ‘ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’,  που βρίσκεται επί της
οδού Καλοκαιρινού  αρ.36»

ΘΕΜΑ 12o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε ‘ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ’,  που βρίσκεται
επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου  αρ.13Α»

ΘΕΜΑ 13o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας  μουσικής  στο  Κ.Υ.Ε  ‘ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΠΟΤΩΝ,
ΑΛΛΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ,  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ’,  που βρίσκεται επί της
Ακτής Κουμουνδούρου-Όρμος Μικρολίμανο»

ΘΕΜΑ 14o: «Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
λειτουργίας μουσικής στο Κ.Υ.Ε ‘ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ’,  που βρίσκεται επί των
οδών Αιτωλικού αρ. 17 & Φωκίδος αρ. 01»

ΘΕΜΑ  15o: «Λήψη απόφασης  για  έγκριση  ή  μη μετατόπισης-χωροθέτησης
θέσης  περιπτέρου  από  την  οδό  Εθνάρχου  Μακαρίου  αρ.  7  (έμπροσθεν
Νοσοκομείου  METROPOLITAN)  στην  οδό  Γρηγορίου  Λαμπράκη  αρ.134  &
Βασιλέως Γεωργίου Α΄» 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                      

 ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ  ΚΑΙ  ΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΠΟΥ  ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

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

Κοινοποιείται  (από το Τμήμα Ε.Π.Ζ. με   e  -  mail  ):
1. Πρόεδρο, μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. 
4 .Γενικού Γραμματέα 
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5. Γραφεία Συνδυασμών
6. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 
7. Νομική Υπηρεσία 
8. Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. –Τμ. Γεν. Σχεδιασμού Π.Ε.Α.
9. Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου-Τμ. Αδειών Κ.Υ.Ε.& Μουσικής 
10.Δ/νση Προσόδων & Εμπορίου-Τμ.Ρύθμισης Εμπορικών Δραστ/των
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