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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2
ης  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

           
  

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 2
η  Συνεδρίαση του Σώματος, την Παρασκευή 26 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 12:00, διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

(ΦΕΚ/Α΄/133), με την από 11-3-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του (ΦΕΚ/Α΄/55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν4682/2020 (ΦΕΚ/Α΄ 

/76), την με αρ. πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. 

πρωτ: 20930/31-03-2020 εγκύκλιο 40  του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 

33282/29-5-2020 εγκύκλιο 163 του Υπ. Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 60249/22-09-2020 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την Δ1α/ΓΠ.οικ.9147/10-2-2021(ΦΕΚ/Β΄/534)ΚΥΑ, 

την με αρ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 32η Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9769/13-2-2021 (ΦΕΚ/Β΄/586) ΚΥΑ, για τη λήψη 

απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς την 

παρουσία κοινού. 

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

 

        

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                         ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΛΑΜΑ 
      
               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
        ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ 

 
       

Συνημμένα: 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ 2

ης
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – 

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΣΤΙΣ 26/2/2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5599/22-2-2021 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού 

Κ.ΠΑΛΑΜΑ  αρ. 1Β’,  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν 

αιτήσεως του κ. Ν--------  Α-------- . 

 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού 

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ αρ. 27, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως 

του κ. Γ--------  Σ--------. 

 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού 

ΙΩΝΙΑΣ  αρ. 18 Β’ , στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως 

της κ. Α------   Μ----- για τον πατέρα της κ. Α------  Π-------. 

 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης, επί της οδού 

ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ  αρ. 9 , στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως 

της κ. Γ--------------   Σ--------. 

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της 

οδού Παρασκευοπούλου. 

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ή μη εύκαμπτων επαναφερόμενων ελαστικών 

οριοδεικτών στη διασταύρωση των οδών Πέτρου Ράλλη και Βιθυνίας καθώς και στη διασταύρωση 

Λαοδικείας και Βιθυνίας. 

 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης ως προς την κυκλοφοριακή ρύθμιση ως προς τη στάθμευση στην οδό 

Παλαιολόγου αρ. 38 στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 30,00 τ.μ. για το 

κατάστημα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Γρ.Λαμπράκη αρ. 322 για το έτος 2021 

στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 5,00  τ.μ. (1,20 

τ.μ.  επί της Π.Ράλλη και 3,80 τ.μ. επί της Μερσίνης, για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ. 370 & ΜΕΡΣΙΝΗΣ για το έτος 2021 στη Δημοτική 

Κοινότητα Νίκαιας, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου 1.000 τ.μ.          

για χρήση αθλητικών δραστηριοτήτων που βρίσκεται στην οδό  Άγγελου Σικελιανού και 

Παπαδιαμάντη, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως 

της ΕΡΓΙΝΑΣ ΓΛΑΥΚΙΔΟΥ. 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 7,00 τμ 

καθώς και της χρήσης των δύο (2) ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών πέριξ του περιπτέρου στο μισθωτή 

Memushaj Ilirjan που μισθώνει περίπτερο στην οδό  Φλέμινγκ και Καμπάνη (επί της Πλατείας Αγ. Ι. 

Ρέντη) στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00τμ 

στο μισθωτή κο Αγορά Ορέστη, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Ν. Μπελογιάννη 99 

(έναντι 4ου Λυκείου) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 

2021. 

 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ 

στο μισθωτή κα Γιαχανατζόγλου Βασιλική, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται εντός των 

εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. (διάζωμα αγοράς καταναλωτή) στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 



 
 

14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 7,80 τμ 

στο μισθωτή κα Δεμισκίδου Νίκη, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην οδό Ανωγείων 24 στη 

Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

15.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ 

στην εταιρεία ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΕΜΜ.- ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Μ. Ο.Ε, για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται στην 

οδό Π. Ράλλη & Σολωμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για 

το έτος 2021.  

 

16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ 

στο μισθωτή Κεντικελένη Απόστολο  που μισθώνει περίπτερο στην οδό  Χρυσ. Σμύρνης και Γρηγ. 

Λαμπράκη (στο ρεύμα προς Κορυδαλλό) στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

17.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ 

στο μισθωτή Κεντικελένη Απόστολο  που μισθώνει περίπτερο στην οδό Ν. Μπελογιάννη και 

Παρασκευοπούλου στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

18.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00τμ, 

στο μισθωτή κο Κεντικελένη Απόστολο για το περίπτερο που εκμεταλλεύεται επί της Πλατείας Αγ. Ι. 

Ρέντη στη συμβολή με την οδό Κύπρου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 

Ρέντη, για το έτος 2020. 

 

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ 

στο μισθωτή Τζωρτζόπουλο Κωνσταντίνο  που μισθώνει περίπτερο στην οδό Αθηνάς 1 και Πλατεία 

Δαβάκη στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

20.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου 

χώρου 10,00 τμ στο μισθωτή Τζωρτζόπουλο Κωνσταντίνο  που μισθώνει περίπτερο στην οδό Π. Ράλλη 

205 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

21.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου 

χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή Τζωρτζόπουλο Κωνσταντίνο  που μισθώνει περίπτερο στην οδό Πλαταιών 

και Σηστού στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 12,00τμ 

καθώς και της χρήσης των τεσσάρων (4) ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών, παραπλεύρως του 

περιπτέρου (επιπλέον των 12,00τμ) στο μισθωτή κο Σιακάρα Φώτιο, για το περίπτερο που 

εκμεταλλεύεται στην οδό Βούλγαρη  έναντι 4 επί της Πλατείας Δ. Κουμπάκη  στη Δημοτική Κοινότητα 

Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στο δικαιούχο περιπτέρου κο Ιωάννου Ανδρέα, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του Ο.Κ.Α.Α. (διάζωμα αγοράς 

καταναλωτή)  στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

24.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στη δικαιούχο περιπτέρου κα Καμηνάρη Σοφία, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Ν. Μπελογιάννη 99 (έναντι 4ου Λυκείου Νίκαιας) 

στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

25.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στο δικαιούχο περιπτέρου κο Κοφινάκο Νικόλαο, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Π. Ράλλη 486 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας 

του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

26.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στο δικαιούχο περιπτέρου κο Λαγογιάννη Εμμανουήλ, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Σολωμού 1 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

 

 



 
27.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στη δικαιούχο περιπτέρου κα Λημναίου Νικολέτα, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Κύπρου 54 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

28.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ 

στη δικαιούχο περιπτέρου κα Μητσοπούλου Ευτυχία, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Βούλγαρη έναντι 4 επί της Πλατείας Δ. Κουμπάκη 

στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

29.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 2,55 τμ 

στη δικαιούχο περιπτέρου κα Σόβολου Βασιλική, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η 

κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Δ. Μαντούβαλου 3 έξωθεν Γ.Κ.Ν.Ν (δεξιά της 

εισόδου), στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

30.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως κοινόχρηστου 

χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα Φιλίππου Αργυρώ, για το κοινόχρηστο χώρο που 

καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου ,που βρίσκεται  στην οδό Π. Ράλλη 133 στη Δημοτική 

Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη άδειας χρήσεως κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη 

δικαιούχο περιπτέρου κα Καλέργη Ειρήνη, για το κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή 

του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Ν. Βότση & Γρηγ. Λαμπράκη επί της Πλατείας Δ. Κουμπάκη, 

στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης στην οδό 

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ αρ. 62 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, για το έτος  

2021,  κατόπιν αιτήσεως της κ. Κ-----------ς Ε--------ς. 
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