
 

 

 

 

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,) στις 30 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ημέρα Τετάρτη 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 σχετικά με την κοπή ενός (1) δένδρου του είδους νεραντζιά, που βρίσκεται στο 
πεζοδρόμιο, επί της οδού Σωκράτους αριθμ. 46 στον Κορυδαλλό λόγω χρήσης νόμιμα 

κατασκευασμένης κλειστής θέσης στάθμευσης. 

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

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
INTERNET CAFE», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET CAFΕ Ε.Ε», το οποίο 

λειτουργεί επί της οδού ΣΕΡΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ  αρ. 2 στον 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 

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

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)», ιδιοκτησίας της εταιρείας «MAMAS COOK 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΙΣ  αρ. 11-13 

στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

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

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ », 
ιδιοκτησίας της κας  ΚΑΒΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ  αρ. 10 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

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

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», 
ιδιοκτησίας του κου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

αρ. 62 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

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

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας του κου 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  αρ. 15 στον 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», 

ιδιοκτησίας της εταιρείας «WATTRATE E.E», το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 1 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

 
 
 

Κορυδαλλός: 25/11/2022 
 Αριθμ. Πρωτ. : 21153 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, σε 

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΟΥΖΕΡΙ, ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ, 

ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας  της εταιρείας «WATTRATE E.E», 
το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ  αρ. 2 στον ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

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

κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ», ιδιοκτησίας  της εταιρείας 
«SOURLIS MON. Ι.Κ.Ε», το οποίο λειτουργεί επί της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 39 στον 

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ. 

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

μεταφορά αναπήρου  κατ’ εξαίρεση. 

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 

19822/03-11-2022). 

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 

19823/03-11-2022). 

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 

20883/22-11-2022). 

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 

20885/22-11-2022). 

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο. (αριθμ. Πρωτ. 

20948/25-11-2022) 

16. Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης (αρ. πρωτ: 19821/03-11-2022). 

17. Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης. (αρ. πρωτ: 20866/25-11-2022). 

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Θησείου αριθμ 7 στον 

Κορυδαλλό, ενός μέτρου για την διέλευση ατόμων ΑΜΕΑ.  

 

 

 
 

 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ 

 


