
  

                                         
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αρ. Πρωτ. : 254000/22.9.2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 20     
Προς :                                                                  

Τα τακτικά μέλη κ.κ. : 

Βασίλειο-Φοίβο Αξιώτη, Χρήστο Τεντόμα 

Νικόλαο Βαφειάδη, Ευγένιο Κολλάτο,  

Βασίλειο Κορομάντζο, Σεραφίνα Αβραμίδου, 

Αικατερίνη Γκαγκάκη Δημητριάδου,  

Δέσποινα Αλεβυζάκη,  

Βασίλειο Αγγελόπουλο, Παρασκευή Παναγή. 

                                                                         

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. :  

Νίκη Αραμπατζή, Αγγελή Λυκούδη  

Δήμητρα Ινές, Γιώργο Σεϊταρίδη,  

Ευθυμία Γιαννοπούλου,  

Γέωργιο Π. Αποστολόπουλο, Χαράλαμπο Βουρδουμπά. 

 

Κοινοποίηση : 
1.  κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, 

 Δήμαρχο. 

2. κ. Ελευθέριο Γ. Σκιαδά, Πρόεδρο 

 Δημοτικού Συμβουλίου. 

3.  Αντιδημάρχους & Εντεταλμένους/ες 

 Συμβούλους. 

4. κ. Αλέξανδρο Αθ. Τσιατσιάμη, Γενικό 

 Γραμματέα. 

5.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.  

6.  Δημοτικές Παρατάξεις. 

 
     Σας καλούμε να συμμετέχετε την Δευτέρα 26

η
 του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:15 σε συνεδρίαση δια 

ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (με την χρήση της πλατφόρμας ZOOM), στο Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63, Πλατεία 

Κοτζιά, 1
ος

 όροφος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022, την υπ΄αρ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 51236/9.9.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ.Β 4756/2022) και τις με αρ. πρωτ. 39135/30.5.2022 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75)  & 246935/16.09.2022 (ΑΔΑ: 901Ο46ΜΤΛ6-9ΨΓ) εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών, για 

λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων :  

 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. & Επιχειρήσεις 

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ΄ αρ. 324374/14-11-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) - 

Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου  

“Οβελιστήριο - Αναψυκτήριο – Παντοπωλείο”», επί της συμβολής των οδών Ζήνωνος 24-26 & Νικηφόρου, στο όνομα 

TAMARA AKHALADZE.  (Α.Η.Π. 211684 /28.7.2022) (από αναβολή) 

 

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγιση καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες παροχής ποτών – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια» το οποίο δραστηριοποιείται με 

βάση την υπ’ αριθ. 1245394/30.05.2022 Γνωστοποίηση, ιδιοκτησίας της «ΤΑΡΑΤΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», επί της οδού Περσεφόνης 29. (A.H.Π. 211717/28.7.2022) (από αναβολή) 

 

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας 
 

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης για όχημα ατόμου με αναπηρία, στην 

οδό Πλαπούτα έναντι αρ.4. 



4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης ισχύος θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί για το όχημα 

με αρ. κυκλοφορίας ΖΜΗ 5929, ατόμου με αναπηρία στην οδό Κέας 14 . 

 

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης ισχύος θέσης στάθμευσης και αλλαγή του αναγραφόμενου 

αριθμού κυκλοφορίας στην πινακίδα σήμανσης θέσης στάθμευσης, ατόμου με αναπηρία στην οδό Γρηγ. Κυδωνιών 8 

από ΖΜΝ 4487 σε ΧΑΑ 2792 . 

 

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κατάργησης μίας (1) θέσης για ολιγόχρονη στάση που είχε παραχωρηθεί στο 

μαγαζί «ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΕΡΙ» του Ελληνικού Καραβανιού Αλληλεγγύης επί της οδού Φειδίου 14-16, Αθήνα.  

 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
 

7. Λήψη απόφασης για την επαναγμωμοδότηση επί της με αρ. 592/28.03.2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  

 που ενέκρινε : α) την άμεση απαλλοτρίωση του τμήματος του οικοπέδου Ριζόπουλου που αφορά τη διαπλάτυνση   

 της Λ.Ηρακλείου και β) την άμεση απαλλοτρίωση του υπολοίπου τμήματος για δημιουργία χώρου πρασίνου: 

Α1. είτε σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας: 

 την προώθηση, κατά πρώτον, της διαδικασίας  τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου προς χαρακτηρισμό του 

Ο.Τ. 99/96 είτε ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου είτε ως χώρου υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, κατόπιν 

και της σύμφωνης γνώμης του ΟΠΑΝΔΑ και εν συνεχεία  

 την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου τόσο για το χαρακτηρισμένο Ο.Τ. όσο και για τη διαπλάτυνση της Λ. 

Ηρακλείου μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Γάγγρας, είτε κατ΄εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 33 του 

Ν.Ο.Κ., εφόσον ο χώρος χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστο πράσινο (υπό την προϋπόθεση βεβαίως τυχόν 

καθυστερήσεων που θα ανακύψουν εάν εν τω μεταξύ δεν επιλυθεί το πρόβλημα της μη εφαρμοσιμότητάς του), 

είτε κατ΄εφαρμογή των διαδικασιών της κήρυξης της απαλλοτρίωσης και της σύνταξης πράξης αναλογισμού, 

εφόσον ο χώρος χαρακτηριστεί ως κοινωφελής (αθλητικές εγκαταστάσεις) 

Α2. είτε υπέρ: 

 της εκπόνησης, κατά πρώτον, της πράξης αναλογισμού προς εφαρμογή του  ρυμοτομικού σχεδίου ως προς τη 

διαπλάτυνση της Λ. Ηρακλείου μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Γάγγρας και εν συνεχεία 

 της προώθησης της διαδικασίας  τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου προς χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 99/96  

είτε  ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου είτε ως χώρου υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων κατόπιν και της 

σύμφωνης γνώμης του ΟΠΑΝΔΑ. 

Β. είτε υπέρ: 

 της εκπόνησης της πράξης αναλογισμού προς εφαρμογή του  ρυμοτομικού σχεδίου ως προς τη διαπλάτυνση 

της Λ. Ηρακλείου μεταξύ των οδών Ερμωνάσσης και Γάγγρας και μη προώθησης της διαδικασίας 

τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου προς χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 99/96.  

 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                                        

Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού 

 

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μελέτης πεζοδρόμησης της οδού Αιγίου, μεταξύ των οδών Πύρρου και 

Αρκαδίας (7
η
 Δ.Κ.). 

 

Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ                                                                                                                                                

Τμήμα Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού και Υποδομών  

 

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

που αφορούν στην εκτέλεση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».   (Α.Η.Π. 246065/15.9.2022)  

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ    

Τμήμα Πρασίνου 4
ης

, 5
ης

  Δ.Κ. 

 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (ελιά), στην οδό Ανδρεοπούλου 7. (Α.Η.Π. 

250840/20.9.2022)  

 

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


