
 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» 

Σας καλούμε σε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 του Ν. 4555/18 και του άρθρου 

78 του Ν.4954/2022, που θα γίνει στο Δημαρχείο (Γρηγ. Λαμπράκη 240, 2ος όροφος, Γρ. 

Αντιδημάρχου, αίθουσα αρ. 207-208 ) στις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 
μ.μ, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε απόφαση  για τα ακόλουθα θέματα:  

(Σε περίπτωση απουσία σας, παρακαλούμε ειδοποιήστε το αναπληρωματικό σας μέλος.) 

1. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ Ο.Ε», το οποίο λειτουργεί επί 
της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  αρ. 11-13 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 
2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας του κου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΔΑ, το 

οποίο λειτουργεί επί της οδού ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  αρ. 7 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 
 

3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «MUJER ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο 

λειτουργεί επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  αρ. 15 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 
4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας της εταιρείας «WISH ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΙΚΕ», το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  αρ. 6 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 
5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (εντός της αιθούσης ηλεκτρονικών & 
τεχνικών παιγνίων) λόγω κληρονομικής διαδοχής (συνταξιοδότηση)», ιδιοκτησίας του κου 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ του Γεωργίου, το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΣΟΥΡΗ  αρ. 66 στον 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 
 

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», ιδιοκτησίας του κου ΛΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ αρ. 26Α στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
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7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΣΑΛΤΣΑ PREMIUM 
ΣΟΥΒΛΑΚΟΠΩΛΕΙΟ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ  

αρ. 21 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 
 

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για τη 

μεταφορά αναπήρου  κατ’ εξαίρεση. (αριθμ. Πρωτ. 18032/07-10-2022) 
 

 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για τη 

μεταφορά αναπήρου  κατ’ εξαίρεση. (αριθμ. Πρωτ. 18487/14-10-2022). 
 

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο για τη 

μεταφορά αναπήρου  κατ’ εξαίρεση. (αριθμ. Πρωτ. 18685/18-10-2022) 
 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 
18335/12-10-2022). 

 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 
18488/14-10-2022). 

 
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αριθμ. 83 

στον Κορυδαλλό σε μήκος 1 μέτρου για την διέλευση ατόμου ΑΜΕΑ. 
 

 

 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ 

 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 


