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                                                    ηδεξόθαζηξν  01.06.2020 
           ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ               
               ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 

              ΔΗΜΟ ΘΝΣΘΚΗ                                  Αξηζ. Πξση.:  3868 

     ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 
Προς: Σα κέιε ηεο  

Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο 
 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΓΚΛΗΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ηελ 5η Θοσνίοσ 2020 
εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 13.00' μ.μ., γηα  ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα 
παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87). 

 

1 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό ζέζεσλ άζθεζεο 
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ έηνπο 2020 

2 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (streat juice) ηνπ Σαρκαηδίδε Υξήζηνπ 
ηνπ Αλαλία, ζην ηδεξόθαζηξν.  

3 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (νθίαο Γεύζεηο) ηνπ Σαρκαηδίδε 
Υξήζηνπ ηνπ Αλαλία, ζην ηδεξόθαζηξν. 

4 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Lobby) ηνπ αξίθα Νηθνιάνπ ηνπ 
Θσκά, ζην ηδεξόθαζηξν. 

5 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
εκπνξεπκάησλ  ζην θαηάζηεκα (Οπσξνπσιείν) ηνπ Καθεηδή Κσλζηαληίλνπ 
ηνπ πκεώλ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

6 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Καθέ – Μπνπγάηζα – 
Εαραξνπιαζηείν) ηνπ Αζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Δξγαδνκέλσλ Douse Maison 
κε λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ Καξαγηαλλίδε Αιέμην ηνπ Κπξηάθνπ, ζην 
ηδεξόθαζηξν. 

7 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Παπαγεσξγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ 
Γεσξγίνπ, ζηα Άλσ Πνξότα. 
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8 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηεο Καιέζε Άλλαο ηνπ Ησάλλε, ζηα 
Άλσ Πνξότα. 

9 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Γαιήλε) ηνπ Σαξηζίδε Αιεμάλδξνπ ηνπ 
Βαζηιείνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

10 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Μνπληνπιάξε Νηθνιάνπ 
ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

11 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (ΚΑΦΔ ΗΝΣΔΡΝΔΣ) ηνπ Μεξηζαλίδε 
Βαζηιείνπ ηνπ Ζιία, ζην Νέν Πεηξίηζη. 

12 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Οβειηζηήξην) ηεο Διέλεο ακαξηδίδνπ 
ηνπ Αλαζηαζίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

13 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Καθέ Αγνξά) ηνπ Μειηθίδε Ζξαθιή ηνπ 
Φσηίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

14 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα ηνπ Υνηνπκαλίδε Κνζκά ηνπ Γεσξγίνπ, 
ζην ηδεξόθαζηξν. 

15 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Οβειηζηήξην) ηεο Σόγα Αιεμάλδξαο 
ηνπ Πέηξνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

16 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Καθέ Μπαξ) ηεο Εσίδνπ Δπαγγειίαο 
ηνπ Νηθνιάνπ, ζηε Ρνδόπνιε. 

17 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
εκπνξεπκάησλ  ζην θαηάζηεκα (Βηβιηνραξηνπσιείν) ηεο εηαηξείαο ΤΗΟΗ Α. & 

Π. ΓΖΜΑΣΑΣΖ Ο.Δ., ζην ηδεξόθαζηξν. 

18 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Μπνπγαηζάδηθν ρσξίο εξγαζηήξην) 
ηνπ Θσκατδε Μελειάνπ ηνπ Ζιία, ζην ηδεξόθαζηξν. 

19 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο 
Παξαζθεπήο θαη Πξνζθνξάο Πιήξνπο Γεύκαηνο) ηεο Μαζκαλίδνπ Γθαιίλαο 
ηνπ Βίθηνξα, ζην ηδεξόθαζηξν. 

20 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε Αλαςπρήο - Δπηρείξεζε 
Μαδηθήο Δζηίαζεο Πξόρεηξνπ Γεύκαηνο) ηνπ Θώδε Βαζηιείνπ ηνπ 
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Πνιπδεύθε, ζην ηδεξόθαζηξν. 

21 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο 
Παξαζθεπήο θαη Πξνζθνξάο Πιήξνπο Γεύκαηνο) ηνπ Μπαθξαηζά 
Γεκεηξίνπ ηνπ Βαζηιείνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

22 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Καθεηέξηα – Πηηζαξία ρσξίο 
εξγαζηήξην) ηνπ Κνύγθαιε Αζαλαζίνπ ηνπ Δκκαλνπήι, ζην ηδεξόθαζηξν. 

23 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δζηηαηόξην - Φεζηαξηά) ηνπ Κνζκίδε 
Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηόκνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

24 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Καθεηέξηα) ηνπ ηάζηνπ Αζαλαζίνπ  
ηνπ Βαζηιείνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

25 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε Αλαςπρήο - Δπηρείξεζε 
Μαδηθήο Δζηίαζεο Πξόρεηξνπ Γεύκαηνο) ηνπ Κακπέξε Θσκά ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

26 Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1/2020 απόθαζεο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 
Νενρσξίνπ, πεξί απαγόξεπζεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ ζεξηλή 
πεξίνδν, ζηνπο δξόκνπο γύξσ από ηελ θεληξηθή πιαηεία Νενρσξίνπ. 

27 Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 8/2020 απόθαζεο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ 
Ρνδόπνιεο, πεξί απαγόξεπζεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ ζεξηλή 
πεξίνδν, ζηνπο δξόκνπο γύξσ από ηελ θεληξηθή πιαηεία Νενρσξίνπ. 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

  Φώηιος Δομοστηζίδης  

 


