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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  1ης
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
που  θα  διεξαχθεί  την   Δευτέρα  20  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 και  ώρα  13:00 για  τη
συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με
τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  75  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α΄  87/7-6-2010),  όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε πιθανή απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.

        
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr)

                                                               
            

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                            ΜΑΡΙΑ  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ

    
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    

          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ
                             

 
   ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

                 

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ –

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
ΣΤΙΣ 20/1/2020 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ:1637/15-1-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχη-
μάτων λόγω διεξαγωγής της 5ης Καρναβαλικής Παρέλασης στη Νίκαια, στις 23 Φε-
βρουαρίου και της Καρναβαλικής Παρέλασης στον Αγ.Ι.Ρέντη την 1η Μαρτίου 2020. 

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής του έτους 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης σταθμεύ-
σης επί της οδού ΚΡΩΜΝΗΣ αρ. 17 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, στο Δήμο Νίκαιας
– Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της  κ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ. 

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης σταθμεύ-
σης επί της οδού ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ αρ.29 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νί-
καιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020,κατόπιν αιτήσεως του κ.ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το τέκνο του ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης σταθμεύ-
σης επί της οδού Β.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΙΜΩΝΟΣ) αρ.42 στη Δημοτική Κοινότητα
Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας -  Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως
του κ.ΠΕΡΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΟΜΗΡΟΥ αρ.20 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας
Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος  2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΣΑΜΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  αρ. 2 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη του
Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΑΡΙΜΑ-
ΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την κ.ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΚΥΠΡΟΥ αρ. 204 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας
Αγίου Ιωάννη Ρέντη για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ αρ. 27 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νί-
καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΓΡΥΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΔΡΟΣΙΝΗΣ αρ.7  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη,  για  το έτος 2020,  κατόπιν  αιτήσεως του κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΑΒΒΑ  που
αφορά το τέκνο του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΜΑΡΙΟ. 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΣΠΑΡΤΗΣ αρ. 36 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-



 

Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΒΑΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που αφορά
το τέκνο του ΚΟΒΑΤΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ αρ. 1β στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νί-
καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ.  PETROVA SVETLANA που
αφορά το τέκνο της ΚΟΥΧΝΟΒΕΤΣ ΝΙΚΗΤΑ.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού Κ.ΠΑΛΑΜΑ  αρ. 1Β στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νί-
καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΝΟΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ  αρ. 27 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του
Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ.ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ για το τέκνο του ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ  αρ. 14 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ για το
τέκνο της ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΤΖΑΒΕΛΛΑ  αρ. 127 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νί-
καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥ-
ΗΣ  για τον κ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗ ΙΣΑΑΚ.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΚΥΠΡΟΥ  αρ. 93 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού ΑΙΣΩΠΟΥ  αρ. 43 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-
Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΤΣΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευ-
σης επί της οδού Κ.ΠΑΛΑΜΑ αρ. 51 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νί-
καιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος 2020, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΙΟ-
ΝΗΣ για το τέκνο της ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΜΑΡΙΑ.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη χώρου για στάση και ολιγόχρο-
νη στάθμευση ενός οχήματος έμπροσθεν του φυσικοθεραπευτηρίου επί της οδού ΘΗ-
ΣΕΩΣ αρ. 1 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος
2020, κατόπιν αιτήσεως της κ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-

ου 9,98 τ.μ. για το κατάστημα “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” που βρίσκεται στην οδό ΓΕΜΕΛΟΥ αρ.54 &
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το έτος 2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της
κ. ΒΙΔΑΛΗ ΕΛΕΝΗΣ .

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου  37,05τ.μ. για  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Αναλήψεως για το κα-



 

τάστημα «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΠΛΑΤ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
αρ. 1 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της εταιρεί-
ας:ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπρόσωπο την  κ. ΚΟΖΑΔΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 9,80τ.μ. για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΡΑΛΛΗ  αρ.
186 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΠΑΝ-
ΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ. 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 8,73τ.μ.(4,46τ.μ. επί της Ν. Μπελογιάννη και 4,27τ.μ. επί της Καλλιπόλεως) για το
κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που  βρίσκεται
στην οδό Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ  αρ. 102 για το έτος 2020 στη Δημοτική
Κοινότητα  Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως  της εταιρείας:ΠΑΝΤΖΟΣ  ΠΑΝ.-ΠΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛ.
Ο.Ε. με εκπρόσωπο την κ. ΠΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ.   

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου  35,00τ.μ. για  το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ
ΛΟΓΟ ΟΙΝ/ΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΚΑΜΠΑΝΗ αρ. 3 για το έτος 2020 στη
Δημοτική  Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΨΑΛΤΗ ΠΕΤΡΟΥ. 

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου  46,80τ.μ.  για  το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» που
βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  αρ. 353 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα
Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.   

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 3,00τ.μ. για το κατάστημα «ΑΝΘΗ- ΦΥΤΑ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ
αρ. 338-340 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του
κ. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.    

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου  6,00τ.μ. για  το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ» που βρίσκεται στην οδό Π.  ΡΑΛΛΗ
αρ. 161 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της εται-
ρείας: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 6,00τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑ-
ΚΗ  αρ. 283(πρώην 239) για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αι-
τήσεως της εταιρείας: ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπρόσωπο την κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-
ΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.   

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 25,00τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 293-295 & ΚΟΥΤΑΪΣΗ για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα  Νί-
καιας, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: Κ & Μ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον κ.
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομί-
ου 21,00τ.μ. για  το κατάστημα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 262 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσε-
ως του κ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ. 



 

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου
2,62τ.μ. για το κατάστημα «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ αρ.
239 για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΧΡΥ-
ΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΥ. 

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου
7,23τ.μ.(6,60τ.μ. επί της Μούγλων και 0,63τ.μ. με τοποθέτηση πάγκου χωρίς σκαμπό-
τύπου σταντ επί της Ηλιουπόλεως) για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό ΜΟΥΓΛΩΝ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ. 2Α
για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΙΩΣΗΦΙΔΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ. 

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου
1,00τ.μ.(λόγω ατικατάστασης της άδειας κοινόχρηστου χώρου από την κ. Βρούλου Μα-
ρία) για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην οδό 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ αρ. 59
για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑ-
ΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου
9,00τ.μ. για  το κατάστημα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑ-
ΜΠΡΑΚΗ αρ. 73  για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως
του κ. ΙΩΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 17,40τ.μ.(11,00τ.μ. επί της Μαδύτου και 6,40τ.μ. επί της Περι-
στάσεως) για το κατάστημα «ΨΙΛΙΚΑ» που βρίσκεται στην οδό ΜΑΔΥΤΟΥ αρ. 25 & ΠΕ-
ΡΙΣΤΑΣΕΩΣ  για το έτος 2020 στη Δημοτική  Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ.
ΠΟΛΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. 

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου   18,13τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» που βρί-
σκεται στην οδό ΓΡΕΒΕΝΩΝ  αρ. 252 & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ για το έτος 2020 στη Δημοτική
Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. 

38.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοση άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου  30,00τ.μ.  για  το  κατάστημα  «ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ»  που  βρίσκεται  στην  οδό
ΚΑΥΚΑΣΟΥ  αρ. 1 για το  έτος  2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας κατόπιν αιτήσεως
του κ. ΛΑΟΥΛΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου  7,50τ.μ.  για  το  κατάστημα  «ΕΜΠΟΡΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  που  βρίσκεται
στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  αρ. 375 για το  έτος  2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας
κατόπιν αιτήσεως του κ. ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου 29,00τ.μ. για  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της Πλ. Ειρήνης έναντι
του  καταστήματος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΜΕΡΙΚΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ»  που
βρίσκεται  στην οδό 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1944  αρ.  73  για το  έτος  2020,  στη Δημοτική
Κοινότητα Νίκαιας κατόπιν αιτήσεως της  κ. ΛΕΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΣ.



 

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου 5,00τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΜΝ» που βρίσκεται στην οδό Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
αρ. 114Α  για το  έτος  2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας κατόπιν αιτήσεως της  κ.
ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου 20,87τ.μ.  για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται  στην οδό
ΛΑΜΨΑΚΟΥ  αρ.  50  για το  έτος  2020,  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας κατόπιν
αιτήσεως της  κ.  ΚΡΕΤΣΑ ΡΟΔΑΝΘΗΣ.

43. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης
πεζοδρομίου  38,54τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ  αρ. 273 & ΕΒΡΟΥ αρ. 18  για το
έτος  2020, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας κατόπιν αιτήσεως της  εταιρείας:  BEAT
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ε.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. ΙΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Συζήτηση και λήψη απόφασης επιβολής τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 500
τ.μ.  για  τη  χρήση  Εμπορία  αυτοκινήτων  που  βρίσκεται  επί  των  οδών  Μ.  Ασίας  ,
Παπανδρέου , Κονδύλη , στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.
Ρέντη,  κατόπιν  αίτησης  της  εταιρείας  “Κούτλας  Δημήτριος  Μον.  ΕΠΕ”  με  νόμιμο
εκπρόσωπο την κ. Ευαγγελία Λιάρου   για το έτος 2020.

45. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επιβολής  τέλους  κατάληψης  κοινόχρηστου  χώρου
1.600,00 τ.μ. για τη χρήση γηπέδου που βρίσκεται  στην οδό Κουμουνδούρου αρ.42,
στη  Δημοτική  Κοινότητα  Αγ.  Ι.  Ρέντη  του  Δήμου  Νίκαιας  Αγ.  Ι.  Ρέντη,  κατόπιν
αιτήσεως των   κ. Μαρουλίδη Δημητρίου και  κ. Περλορέντζου Ιωάννη  για το έτος
2020.

46. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των προϋποθέσεων της χρήσης των
χώρων λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων έτους 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ για το περί-
πτερο που εκμεταλλεύεται επί της Πλατείας Αγ.Ι.Ρέντη στη συμβολή με την οδό Κύ-
πρου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος
2020.

48. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ για το περί-
πτερο που μισθώνει στην οδό Ν.Μπελογιάννη και Παρασκευοπούλου στη Δημοτική
Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

49. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία: “Κωνσταντίνος Φωτόπουλος και Κωνστα-
ντίνος Τζωρτζόπουλος Ο.Ε.” για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Αγγ.Σικε-
λιανού και Κ.Παλαμά στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη, για το έτος 2020.



 

50.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για το πε-
ρίπτερο που μισθώνει στην οδό ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΣΗΣΤΟΥ στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,
του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

51.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία που μισθώνει το περίπτερο: “ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.” που βρίσκεται στην οδό Μακεδονίας και Ανωγείων στη
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

52. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ.ΜΕΡΟ ΣΤΑΥΡΟ για το περίπτερο που μι-
σθώνει στην οδό ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΚΟΝΔΥΛΗ στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

53.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία : “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε..”  για το
περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Γρ.Λαμπράκη έξωθεν 26ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Νίκαιας, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το
έτος 2020.

54.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στην εταιρεία : “ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Ε.”  που μισθώνει περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης 9 και
Μακρυγιάννη, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη,
για το έτος 2020.

55.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 12,00 τμ στην εταιρεία : “ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για το περί-
πτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό ΘΗΒΩΝ 228, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη,
του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

56.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 καθώς και την τοποθέτηση δύο (2) ηλεκτρικών παιδικών
παιχνιδιών στην εταιρεία “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Ο.Ε.” για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Κύπρου 52, στη Δημοτική
Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

57.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 3,74 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρί-
σκεται στην οδό Π.Μελά έναντι 16, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νί-
καιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

58.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 2,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για
τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται
στην οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη, για το έτος 2020.

59.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 2,25 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ για τον



 

κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται στην
οδό ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 92, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας,  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη, για το έτος 2020.

60. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 10,00 τμ στο μισθωτή κ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για το πε-
ρίπτερο που μισθώνει στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ 205 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

61. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας χρήσεως
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ.ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για το πε-
ρίπτερο που μισθώνει στην οδό ΑΘΗΝΑΣ 1 και ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ στη Δημοτική Κοι-
νότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμαρχος -  κ. Γιώργος Ιωακειμίδης 
2. Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - κ. Μαρία Αραβαντινού-Τσιμπλάκη
3. Γενική Γραμματέας  - κ. Νέλλη-Κανέλλα Παπαχελά  
4. Δ/τρια Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – κ. Χατζάκη Χαρά
5. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου (για την παραχώρηση της αίθουσας)
6. Τούντας Κανέλλος - Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ»
7. Κατηφές Παναγιώτης - Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»
8. Κώστας Παπαδόπουλος- Επικεφαλής του Συνδυασμού: «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ –ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»
9. Κατερίνα Θωίδου - Επικεφαλής του Συνδυασμού: «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».
10. Κοτζαμάνης Σπυρίδων (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
11. Ιωαννίδου Σταματία  (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
12. Αργυράκη-Δεληγιώργη  Έφη            (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
13. Μουταφίδης Γεώργιος (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
14. Μουταφίδου Βασιλική  (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
15. Χατζηπαυλίδης Ελευθέριος  (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
16. Μπακιρτζής Νικόλαος                  (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
17. Αγγελινιάδης Ιωάννης (Τακτικό μέλος Ε.Π.Ζ)
18. Παπαδοπούλου Αρχοντία (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
19. Λαγουμιτζής Μιχαήλ Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
20. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
21. Βεντούρη Ζαμπέτα (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
22. Μερτινός Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
23. Αιγινίτη Άννα - Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας  Νίκαιας
24. Μαυρουκλής  Νικόλαος - Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη


