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Προς: Τα μέλη της  

Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 

θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η Μαϊου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

13.00' μ.μ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄87). 

 

1 
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας 

Λαϊκών Αγορών του Δήμου Σιντικής. 

2 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Ζιαντάρη Λάζαρου του Στεργίου, στο Νέο Πετρίτσι. 

3 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της Λειβαδίτη Γεωργίας του Ιωάννη, στο Νέο Πετρίτσι. 

4 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της Σαμαρτζίδου Ελένης του Αναστασίου, στο Σιδηρόκαστρο. 

5 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Σατραζάνη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, στο Σιδηρόκαστρο. 

6 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Χοτουμανίδη Κοσμά του Γεωργίου, στο Σιδηρόκαστρο. 

  

7 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Καλπάκη Δημητρίου του Ανέστη, στο Σιδηρόκαστρο. 

8 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Μπακρατσά Δημητρίου του Βασιλείου, στο Σιδηρόκαστρο. 

9 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της εταιρίας Κωνσταντινίδης Σ. – Ντικμπασάνη Β. Ο.Ε., στο 

Σιδηρόκαστρο. 

10 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Γεωργιάδη Αποστόλου του Γεωργίου, στη Ροδόπολη. 

11 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της Ευθυμιάδου Μαρίας του Χρήστου, στη Ροδόπολη. 

12 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Δέδη Αθανασίου του Δημητρίου, στη Ροδόπολη. 

13 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της Γιαγκούλα Σταυρούλας του Ηλία, στο Νέο Πετρίτσι. 



14 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων στο 

κατάστημα «ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ» του Καφετζή Κωνσταντίνου του Συμεών, στο 

Σιδηρόκαστρο. 

15 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ "Μουντουλάρης Νικόλαος", στο 

Σιδηρόκαστρο. 

16 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Μελικίδη Ηρακλή του Φωτίου, στο Σιδηρόκαστρο. 

17 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα της Μιχαηλίδου Χαρίκλειας του Παναγιώτη, στην Κερκίνη. 

18 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Ταχματζίδη Χρήστου του Ανανία, στο Σιδηρόκαστρο. 

19 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Συμεών, στο Σιδηρόκαστρο. 

20 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Μαυροματίδη Λουκά του Γεωργίου, στο Σιδηρόκαστρο. 

21 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 

στο κατάστημα του Θώδη Βασιλείου του Πολυδεύκη, στο Σιδηρόκαστρο. 

22 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση 2 ψυγείων και 2 

σταντ στο περίπτερο της Μουρατίδου Ελευθερίας του Μαρίνου, στο Σιδηρόκαστρο. 

23 Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση πινακίδας στο 

πρατήριο υγρών καυσίμων του Ρούπελη Ηλία του Εμμανουήλ, στο Χαροπό. 

24 Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της Γιαγκούλα 

Σταυρούλας του Ηλία, στο Νέο Πετρίτσι.   

24 Εξέταση αιτήματος του Γκιζόπουλου Δημητρίου για τοποθέτηση λούνα – παρκ, στην 

Ροδόπολη. 

25 Εξέταση αιτήματος του Πολιτιστικού – Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων 

Σιδηροκάστρου για παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σιδηροκάστρου, την 

26.06.2018 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  


