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Προς: Σα κέιε ηεο  

Επηηξνπήο  Πνηόηεηαο Ζσήο 

 

ΠΡΟΙΚΗΗ ΤΓΙΚΗΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ηελ 29η Θοσνίοσ 2018 εκέξα Παρασκεσή θαη 

ώξα 10.00' π.μ., γηα  ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄87). 
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Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 
ζην θαηάζηεκα ηνπ Κνύγθαιε Αζαλαζίνπ ηνπ Εκκαλνπήι, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

2 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Παπαβξακίδνπ Νηθνιέηαο ηνπ Νηθνιάνπ, ζηα Κάησ Πνξότα. 

 

3 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Αζαλαζηάδνπ Πνιπμέλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζηα Κάησ Πνξότα. 

 

4 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Μηραειίδνπ Εηξήλεο ηνπ Θενθίινπ, ζην Αθξηηνρώξη. 

 

5 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Έππνπ Θενδώξαο ηνπ Δήκνπ, ζηα Κάησ Πνξότα. 

 

6 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Παπαδόπνπινπ Γεσξγίνπ ηνπ Ισάλλε, ζηα Κάησ Πνξότα. 

 

7 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο πκεσλίδνπ Αλαζηαζίαο ηνπ άββα, ζην Θενδώξεην. 

 

8 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ αξόγινπ Επζηξαηίνπ ηνπ Δεκεηξίνπ, ζηε Ρνδόπνιε. 

 

9 Χνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 2 ςπγείσλ θαη 2 

ζηαλη ζην πεξίπηεξν ηεο Λπθίδνπ Μειίηζαο ηνπ Δεκεηξίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 
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Εμέηαζε αηηήκαηνο ηνπ πιιόγνπ Φίισλ Απηνθηλήηνπ θαη Μνηνζηθιέηαο 

ηδεξνθάζηξνπ, πεξί παξαρώξεζεο ηνπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο λεζίδαο ηνπ 

Κξνπζνβίηε, γηα δηνξγάλσζε κνπζηθήο εθδήισζεο ηελ 30.06.2018. 

  

11 Εμέηαζε αηηήκαηνο ηεο Λενληηάδνπ Δέζπνηλαο ηνπ Αλαζηαζίνπ πεξί παξαρώξεζεο 

θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ θαη ρνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην θαηάζηεκα ηεο, πνπ βξίζθεηαη ζην Γόληκν. 

12 Χνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην 

θαηάζηεκα ηεο Καιέζε Άλλαο ηνπ Ισάλλε, πνπ βξίζθεηαη ζηα Άλσ Πνξότα. 

  

Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 

 

  ΑΜΘΘΛΟ ΓΕΩΡΓΘΑΔΗ  

 

  

 


