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Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο 

 

ΠΡΟΙΚΗΗ ΤΓΙΚΗΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Θαιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηελ 5η Θοσλίοσ 2019 εκέξα Παρασκεσή θαη ώξα 

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

δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 

Α΄87). 

1 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Παξίζε ηέιιαο ηνπ ηεξγίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

2 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζην 

θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο ΤΗΟΗ Α. & Π. ΓΖΚΑΣΑΣΖ Ο.Δ., ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

3 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Κηραειίδνπ Υαξίθιεηαο ηνπ Παλαγηώηε, ζηελ Θεξθίλε. 

 

4 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Δπζπκηάδνπ Καξίαο ηνπ Υξήζηνπ, ζηελ Ρνδόπνιε. 

 

5 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Έππνπ Θενδώξαο ηνπ Γήκνπ, ζηα Θάησ Πνξότα. 

 

6 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ αξόγινπ Δπζηξαηίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, ζηελ Ρνδόπνιε. 

 

7 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Ατβαιηώηνπ Άλλαο ηνπ ππξίδσλα, ζηα Θάησ Πνξότα. 

 

8 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο ηεξγίνπ Γεσξγίαο ηνπ Παξίζε, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

9 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Θαγηόγινπ Ησάλλαο ηνπ Ησάλλε, ζηελ Θαζηαλνύζα. 

 

10 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Παπαδνπνύινπ Ησάλλαο ηνπ Ληθνιάνπ, ζηελ Θαζηαλνύζα. 

 



11 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Γέδε Αζαλαζίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, ζηελ Ρνδόπνιε. 

  

12 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο ηακαηίδνπ Γεσξγίαο ηνπ Αιεμάλδξνπ, ζην Λέν Πεηξίηζη. 

 

13 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζην 

θαηάζηεκα ηνπ Γεσξγηάδε Φσηίνπ ηνπ ηεθάλνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

14 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ ηάζηνπ Θσκά ηνπ Βαζηιείνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

  

15 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Υαξίδε Γήκεηξαο ηνπ Αγγειή, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

16 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Θηνξπέ νθίαο ηνπ Ζιία, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

17 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Κειηθίδε Ζξαθιή ηνπ Φσηίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

  

18 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Σζαξηηδή Γεσξγίνπ ηνπ Πέηξνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

19 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο ακαξηδίδνπ Διέλεο ηνπ Αλαζηαζίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

  

20 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ αξίθα Ληθνιάνπ ηνπ Θσκά, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

21 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο εηαηξίαο "Κνπληνπιάξεο Ληθόιανο Κνλνπξόζσπε ΗΘΔ", ζην 

ηδεξόθαζηξν. 

  

22 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Ησαλλίδε Θσλζηαληίλνπ ηνπ πκεώλ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

 

23 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Σαρκαηδίδε Υξήζηνπ ηνπ Αλαλία, ζην ηδεξόθαζηξν. 

  



24 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Αζιαλίδε Βαζηιείνπ ηνπ Γξεγνξίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

25 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Θνύγθαιε Αζαλαζίνπ ηνπ Δκκαλνπήι, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

26 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηνπ Θύξπαιε Αζαλαζίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

27 Υνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην 

θαηάζηεκα ηνπ Κατθόπνπινπ Γεσξγίνπ ηνπ Παλαγηώηε, ζην Γόληκν. 

 

28 Υνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην 

θαηάζηεκα "ΘΑΦΔ ΚΠΑΡ" ηεο Rayna Ivanova, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

29 Υνξήγεζε άδεηαο παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, γηα ην 

θαηάζηεκα ηνπ πληίθνπ Αζαλαζίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

 

30 Δμέηαζε αηηήκαηνο Γεσξγίνπ Παπαδόπνπινπ πεξί αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

έκπξνζζελ ηνπ θαηαζηήκαηόο ηνπ "ΚΔΙΑΘΡΟΛ" ζηελ Βπξώλεηα, γηα ηελ 

29.06.2019, ιόγσ ζξεζθεπηηθήο παλήγπξεο. 

31 Δμέηαζε αηηήκαηνο Αγγειίδνπ Αζαλαζίαο πεξί παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη θιεηζίκαηνο ηεο νδνύ Κπνπκπνπιίλαο ηελ 02.08.2019, ιόγσ 

ζπλαπιίαο (café bar JACKSON). 

32 Δμέηαζε αηηήκαηνο Σακνπηδίδνπ Καξγαξίηαο πεξί παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα ην θαηάζηεκα ηεο (devon), ζην Λέν Πεηξίηζη. 

  

33 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

ζην θαηάζηεκα ηεο Εσίδνπ Δπαγγειίαο ηνπ Ληθνιάνπ, ζηε Ρνδόπνιε. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

  ΑΜΘΘΛΟ ΓΕΩΡΓΘΑΔΗ  

 


