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                                                    ηδεξόθαζηξν  02.07.2021 

           ΕΚΚΗΜΘΙΗ  ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ               

               ΜΟΛΟ ΕΡΡΩΜ 

              ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ                                  Αριθ. Πρωτ.: 5214 

     ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

Προς: Σα κέιε ηεο  

Δπηηξνπήο  Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 
ΠΡΟΙΚΗΗ ΤΓΙΚΗΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

   Θαιείζηε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηελ 

Σρίτη 6 Θοσλίοσ 2021 θαη ώξα 12.00’ ην κεζεκέξη, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ηειεδηάζθεςεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 

/ΣΑ΄) θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΠΛΠ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΘ Α/55/11-3-2020,  κε ηα 

παξαθάησ ζέκαηα: 

1 Ιήςε απόθαζεο επί αηηεκάησλ ησλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ ηδεξνθάζηξνπ, Λένπ 

Πεηξηηζίνπ θαη Ρνδνπόιεσο, πεξί πεδνδξόκεζεο δξόκσλ. 

2 Έγθξηζε θνπήο ελόο εηνηκόξξνπνπ πιαηάλνπ ζηνλ νηθηζκό Άλσ Πνξντσλ. 

3 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθελείν - Φεηνπσιείν) ηεο Σζηαθαξάθε 

εβαζηήο ηνπ Αβξαάκ, ζηελ Θαζηαλνύζα. 

4 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηέξηα) ηεο Πνιαηζίδνπ Καξίαο ηνπ 

Αλαζηαζίνπ, ζηελ Θαζηαλνύζα. 

5 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηέξηα – λαθ  Κπαξ) ηνπ παλίδε 

Ησάλλε ηνπ Γεσξγίνπ, ζην Λέν Πεηξίηζη. 

6 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Οπδεξί) ηνπ Υνηνπκαλίδε Θνζκά ηνπ 

Γεσγίνπ, ζην ηδεξόθαζηξν. 

7 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο 

γεύκαηνο) ηεο Καδκαλίδνπ Γθαιίλαο ηνπ Βίθησξα , ζην ηδεξόθαζηξν. 

 8 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε αλαςπρήο  - καδηθήο εζηίαζεο 

πξόρεηξνπ γεύκαηνο) ηεο Γηαγθνύια ηαπξνύιαο ηνπ Ζιία , ζην Λ. Πεηξίηζη. 

9 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθέ – Ίληεξλεη) ηνπ αηξαδάλε 

Θσλζηαληίλνπ ηνπ Γεσξγίνπ , ζην ηδεξόθαζηξν. 

10 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Σαβέξλα) ηεο Έππνπ Θενδώξαο ηνπ Γήκνπ , 
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ζηα Θάησ Πνξντα. 

11 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε θαιισπηζηηθώλ 

θπηώλ θαη δελδξπιιίσλ ζην θαηάζηεκα (κε άλζε θαη θπηά) ηνπ Σδνπξίδε 

Κάξηνπ  ηνπ Παλαγηώηε , ζην ηδεξόθαζηξν. 

12 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηεξία) ηνπ Κειηθίδε Ζξαθιή ηνπ 

Φσηίνπ , ζην ηδεξόθαζηξν. 

13 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Οβειηζηήξην) ηεο ακαξηδίδνπ Διέλεο  ηνπ 

Αλαζηαζίνπ , ζην ηδεξόθαζηξν. 

14 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθελείν - Φεηνπσιείν) ηεο Θηνξπέ νθίαο   

ηνπ Ζιία , ζην ηδεξόθαζηξν. 

15 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθέ - δαραξνπιαζηείν) ηνπ Αθξηηίδε 

Γεκήηξηνπ  ηνπ Υξήζηνπ , ζηα Θάησ Πνξντα. 

16 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Παληνπσιείν – θαθελείν - θαθέ) ηνπ 

Παπαγεσξγίνπ Ληθόιανπ  ηνπ Γεσξγίνπ, ζηα Άλσ Πνξντα. 

17 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθελείν) ηεο Θαιέζε Άλλαο ηνπ Ησάλλε , 

ζηα Άλσ Πνξντα. 

18 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ  

ζην θαηάζηεκα (¨Όηη πάξεηο έλα επξώ¨) ηνπ Γεσξγηάδε Φσηίνπ  ηνπ ηεθάλνπ , 

ζην ηδεξόθαζηξν. 

19 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθέ Ίληεξλεη) ηνπ Κεξηδαλίδε Βαζηιείνπ  

ηνπ Ζιία , ζην Λ. Πεηξίηζη. 

20 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Δπηρείξεζε εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο) 

ηνπ Κπαθξαηζά Γεκεηξίνπ  ηνπ Βαζηιείνπ , ζην ηδεξόθαζηξν. 

21 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Πηηζαξία) ηεο Ιεηβαδίηε Γεσξγίαο ηνπ 

Ησάλλε , ζην Λ. Πεηξίηζη. 

22 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηεξία) ηνπ Εηαληάξε Ιάδαξνπ ηνπ 

ηέξγηνπ, ζην Λ. Πεηξίηζη. 

23 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθελείν - Φεηνπσιείν) ηεο Κειεηιίδνπ  

Διηζάβεη  ηνπ Γεσγίνπ, ζηε Ρνδόπνιε. 

24 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηέξηα) ηνπ Ησαλλίδε Θσλζηαληίλνπ  

ηνπ πκεώλ , ζην ηδεξόθαζηξν. 
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25 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθεηεξία – Πηηζαξία) ηνπ Θνύγθαιε 

Αζαλαζίνπ  ηνπ Δκκαλνπήι , ζην ηδεξόθαζηξν. 

26 Υνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζην θαηάζηεκα (Θαθελείν) ηεο VETRINA ΤΛ. ΔΠ. κε 

αληηπξόζσπν ηνλ Φειεθίδε Θεόθηιν ηνπ Ησάλλε , ζην Λ. Πεηξίηζη. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

 

 

Φώτιος Δομοσττσίδης 

 

      


