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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη 4η  Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος δια περιφοράς, την ΔΕΥΤΕΡΑ 
26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ και ώρα λήξης την 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α΄/19-7-2018) σε εφαρμογή της με αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.24489/17-
04-2021 (ΦΕΚ/Β΄/1558) ΚΥΑ και της με αρ. Πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-4-2021 Εγκυκλίου 40 του 
Υπουργείου Εσωτερικών για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Αποστείλατε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας και την ψήφο σας με e-mail από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epitropi_p_zois@nikaia-rentis.gov.gr για τη λήψη αποφάσεων στα 

συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

ΣΤΙΣ  26-4-2021 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 12401/ 22-4-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου 
χώρου 7,18 τμ στην εταιρεία  “ΜΚ ΚΙΟSΚ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.” με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. 
ΜΑΡΙΝΟ ΚΟΥΚΟΥΡΕΜΠΑ, που μισθώνει περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Θηβών & 
Μακρυγιάννη στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 
2021.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας χρήσεως κοινόχρηστου 
χώρου 12,00 τμ στην κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ, που μισθώνει περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Π. 
Ράλλη αρ. 133   στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 
2021.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 12,50 τμ στην εταιρεία «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Ο.Ε» για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π. Ράλλη & Κίμωνος στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π.Ράλλη  126 & Δραγατσανίου στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του 
Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 9,23 τμ στο μισθωτή κ. ΜΠΑΛΙΟΥ ΘΩΜΑ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π.Ράλλη 223 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΞΑΝΘΗ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό 
Ανωγείων αρ. 75 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 
2021.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π.Ράλλη 182 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ, στον μισθωτή, την εταιρεία «ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 
Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται επί των οδών Μακεδονίας & Ανωγείων  στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του 
Δήμου Νίκαιας  – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 11,93 τμ. καθώς και δύο (2) ηλεκτρικών παιχνιδιών στο μισθωτή NDRECKA 



VIKTOR που μισθώνει περίπτερο στην οδό Πλ. Δημοκρατίας έναντι 10  στη Δημοτική Κοινότητα 
Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 3,40 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Γρ. 
Λαμπράκη αρ. 239-241 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το 
έτος 2021.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΦΛΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου που βρίσκεται  στην οδό Πλ. 
Δημοκρατίας έναντι 10 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το 
έτος 2021.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ.  στο μισθωτή  κ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ που μισθώνει 
περίπτερο στην οδό Λεωφ. Φλέμινγκ αρ. 41  στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Π. 
Μελλά έναντι 16 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 
2021.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Πλ. 
Χαλκηδόνας & Π. Ράλλη στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το 
έτος 2021.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Γρ. Λαμπράκη 92 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΑΜΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό 
Ανωγείων αρ. 24 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 
2021.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΠΟΛΥΖΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π.Ράλλη  455 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 3,40 τμ στο δικαιούχο περιπτέρου κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΒΙΖΙΩΤΗ, για το κοινόχρηστο 
χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Γ.Γρεβενών αρ. 2  
στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.



19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 9,00 τμ στο μισθωτή κ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Δ. Μαντούβαλου αρ. 3 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κα ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΣΑΠΦΩ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Π. 
Ράλλη αρ.453 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, για το 
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό 
Αθηνάς  αρ.1 & πλ. Δαβάκη στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για 
το έτος 2021.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 14,00 τμ στο μισθωτή κ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το περίπτερο που 
εκμεταλλεύεται στην οδό Π.Ράλλη αρ. 486 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας  του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας χρήσεως 
κοινόχρηστου χώρου 4,00 τμ στη δικαιούχο περιπτέρου κ. ΜΠΙΖΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, για το κοινόχρηστο 
χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, που βρίσκεται  στην οδό Π. Ράλλη & 
Κίμωνος στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Ι. Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για το έτος 2021. 

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 
11,70 τ.μ.  (8,20 τ.μ. επί της Π. Τσαλδάρη & 3,50 τ.μ. επί της Ερμού) για το κατάστημα 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» που βρίσκεται στην οδό ΕΡΜΟΥ, για το  έτος  2021, στη 
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ.  
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 
25,00 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης πεζοδρομίου έμπροσθεν της γειτονικής οικίας 
επί της Γρ. Λαμπράκη αρ. 50 & Χαράς για την οποία συναινεί η ιδιοκτήτριά του κ. ΒΑΛΑΒΑΝΗ 
ΠΑΤΡΑ σύμφωνα με Υπ. Δήλωσή της) για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που 
βρίσκεται στην οδό ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 48, για τα  έτη 2020 - 2021, στη Δημοτική Κοινότητα 
Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ.  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

26. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκδοσης άδειας κατάληψης πεζοδρομίου 
10,00 τ.μ. (6,00 τ.μ. επί της Βιθυνίας & 4,00 τ.μ. επί της Μαγνησίας) για το κατάστημα 
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό ΒΙΘΥΝΙΑΣ 135 & ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, για το  έτος  2021, στη 
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ.  
ΣΑΡΗΜΟΥΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.



27. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 12,08 τ.μ για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΜΥΚΗΝΩΝ αρ. 25 & Ν.ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ για το έτος 2021, στη 
Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. XHARJA 
ERION.

28. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 6,20 τ.μ., για το κατάστημα  «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ. 
306 & Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

29. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 15,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό  Π. 
ΡΑΛΛΗ αρ. 450  για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΓΚΟΛΦΗ ΦΛΩΡΑΣ.

30. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 9,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 73 για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΙΩΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

31. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 25,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό ΓΡ. 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 293-295 & ΚΟΥΤΑΪΣΗ για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: «Κ & Μ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο 
την κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.

32. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 1,40 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ αρ. 253 για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα 
Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. 

33. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 9,14 τ.μ. (5,30 τ.μ. και ένα (1) ηλεκτρικό παιχνίδι, επί της Κύπρου και 3,84 τ.μ. επί 
της Εφέσσου) για το κατάστημα «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  που βρίσκεται στην οδό ΚΥΠΡΟΥ αρ.32 & 
ΕΦΕΣΣΟΥ   για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, 
κατόπιν αιτήσεως του κ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

34. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 15,00 τ.μ., για το κατάστημα «ΧΑΡΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» που βρίσκεται στην οδό 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ αρ. 40 για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας – 
Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 18,00 τ.μ., (6Χ3) για το κατάστημα «ΧΑΡΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» που βρίσκεται 
στην οδό ΑΜΕΡ.ΚΥΡΙΩΝ αρ. 1 για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας, του Δήμου 
Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΛΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

36. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 3,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό 



ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 74 για το έτος 2021, στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ.

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 12,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ» που βρίσκεται στην οδό 
ΓΕΜΕΛΟΥ αρ. 63 & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της κ. ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ.

38. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 19,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό 
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 41 & ΠΑΤΜΟΥ για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. με 
εκπρόσωπο τον κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ.

39. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 17,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό 
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 57 για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. 
Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας: “ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.” με εκπρόσωπο τον 
κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ.

40. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 26,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» που βρίσκεται στην οδό 
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 316 για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. 
Ι. Ρέντη, κατόπιν αιτήσεως του κ. ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ.

41. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 6,00 τ.μ. για το κατάστημα «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ» που βρίσκεται στην οδό Π.ΡΑΛΛΗ αρ. 
161 για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν 
αιτήσεως της εταιρείας  ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

42. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της ανανέωσης άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου 2,62 τ.μ. για το κατάστημα «ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» που βρίσκεται στην οδό Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ αρ. 
239 για το έτος 2021 στη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, κατόπιν 
αιτήσεως του κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΥ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δήμαρχος -  κ. Γιώργος Ιωακειμίδης 
2. Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - κ. Αφροδίτη Μάλαμα
3. Γενική Γραμματέας  - κ. Νέλλη-Κανέλλα Παπαχελά 
4. Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Ελένη Καραγιάννη
5. Τούντας Κανέλλος - Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΝΙΚΑΙΑ και τον ΡΕΝΤΗ».
6. Κατηφές Παναγιώτης - Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ».
7. Κώστας Παπαδόπουλος- Επικεφαλής του Συνδυασμού: «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ –ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ».
8. Κατερίνα Θωίδου - Επικεφαλής του Συνδυασμού: «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ».
9. Γεωργαντζέλη Πολυξένη – Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
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. Λιντζέρης Αντώνιος                       (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
23. Μερτινός Δημήτριος (Αναπληρωματικό μέλος Ε.Π.Ζ)
24. Αιγινίτη Άννα - Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας  Νίκαιας
25. Μαυρουκλής  Νικόλαος - Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη
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