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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΧΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

     

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ. 1/2017 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Εωήο ηνπ  Γήκνπ  Αικωπίαο 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 4/2017 ΘΔΜΑ_4o: ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλωλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο, 

έηνπο 2016 (άξζξν 73 παξ.2 ηνπ Ν.3852/2010).  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 31 Ηαλνπαξίνπ       

2017 εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 10.30΄  κ.κ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, κε αξηζκό1820/27-01-2017,  πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί 

ζπλόινπ επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

      1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

      2.  Κεηηθίδεο Ησάλλεο(Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

3. Αβξακίθαο ηέθαλνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

        3.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. 

Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα παξαθάησ: 

           ύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηόηεηάο ηεο, ε νπνία ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην.  

           Πξνηείλσ λα ζπληάμνπκε ηελ  Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2016  θαη  λα ηελ ππνβάιινπκε 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 
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          Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε 

ηεο, ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010, 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ      ΟΜΟΦΧΝΑ  
 

           πληάζζεη  ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

Γήκνπ  Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2016,   ε νπνία έρεη σο εμήο:  

 

ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 
 

Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  
   

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΔΣΟΤ 2016 

Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2  

ΑΡΗΓΑΗΑ 
 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

     ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/7-6-2010) κε ζέκα “Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο”  θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ην άξζξν 73, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 

ζπλίζηαηαη ζε Γήκνπο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ θαη είλαη 

απνθαζηζηηθό θαη εηζεγεηηθό όξγαλν άζθεζεο ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ Πνηόηεηα Εσήο, 

ηε ρσξνηαμία, ηελ πνιενδνκία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αξκνδηνηήησλ 

ηνπ Γήκνπ. 

         Καηά ηελ άζθεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκό δξάζεσλ πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε  ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξίεο. 

Δηδηθόηεξα, νη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

A. Άδεηεο θαηαζηεκάηωλ - ιεηηνπξγία κνπζηθήο 

η) ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά από 

πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 
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ηη) ε αλάθιεζε ή ε νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

ηηη) ε ρνξήγεζε ή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αξκνδηόηεηα γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ θαζώο θαη ε αξκνδηόηεηα γηα ηελ ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο κνπζηθήο πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ απνθαζηζηηθώλ 

αξκνδηνηήησλ  ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθήο θνηλόηεηαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο  (άξζξν 83, παξ.1 ηνπ Ν.3852/2010). 

Β. Δηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην 

η) γηα  ηε ιήςε θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ  ησλ άξζξσλ 79 &82 ηνπ Κ.Γ.Κ. 

ηη) γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ  γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  

ηηη) γηα ζέκαηα ξπζκηζηηθώλ ζρεδίσλ, πξνγξακκαηηζκνύ εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ 

ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηώλ πόιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ 

ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, αλάπιαζεο πεξηνρώλ, πνιενδνκηθώλ 

επεκβάζεσλ, ρξεκαηνδόηεζεο  πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρώλ, πνιενδνκηθήο αλακόξθσζεο πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, 

απνδεκίσζεο ξπκνηνκνύκελσλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεσλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε   

ρξήκα, πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.) θαη έγθξηζεο 

πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, 

ηηη) γηα ζέκαηα θαζνξηζκνύ ρξήζεσλ γεο. 

      ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζπληάζζεη εηήζηα Έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, όπνπ απνηππώλνληαη νη ελέξγεηεο νη ελ γέλεη δξαζηεξηόηεηεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

        Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη θαη πνζνηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ  θαη ηηο ιεθζείζεο  απνθάζεηο  θαη 

πνηνηηθά πνπ αθνξνύλ ηα ζέκαηα ζην πιαίζην ησλ ηνκέσλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

     ην πιαίζην όζσλ πξναλαθέξζεθαλ, γηα ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο θαη γηα ην έηνο 2016, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα δεδνκέλα:  
                                  

                                             ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ  

ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ,  ΔΣΟΤ 2016 

 

  

ΤΝΘΔΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

ΑΛΜΧΠΗΑ, ΔΣΟΤ 2016 

1) Μπίλνο  Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο 

2) Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα -Αληηπξόεδξνο  

3) Γεωξγίνπ Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο  

4) Βέζθνο Γεκήηξηνο, Σαθηηθό Μέινο  

5) Γόληζνο Υξήζηνο, Σαθηηθό Μέινο( Ήηαλ κέινο ηεο επηηξνπήο κέρξη ηε 13ε 

ζπλεδξίαζε ιόγω παξαίηεζεο,  ζηε ζπλέρεηα έγηλε αληηθαηάζηαζε κε ηνλ 

Αβξακίθα ηέθαλν) 

6) Κεηηθίδεο Ηωάλλεο, Σαθηηθό Μέινο   

7) Μπαγθή  Αηθαηεξίλε), Σαθηηθό Μέινο 

8) Αβξακίθαο ηέθαλνο (Από ηε 14ε ζπλεδξίαζε ), Σαθηηθό Μέινο. 
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     Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Αικωπίαο, θαηά ην έηνο 2016, 

πξαγκαηνπνίεζε  δεθαπέληε  (14) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  εβδνκήληα κηα   

(71) απνθάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, όπσο ρνξεγήζεηο  

πξνεγθξίζεσλ ή αλαθιήζεσλ αδεηώλ θαηαζηεκάησλ, ρνξεγήζεηο αδεηώλ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ, θαλνληζηηθέο  απνθάζεηο, απνθάζεηο  γηα παηδόηνπνπο, απνδεκηώζεσλ 

ηδηνθηεζηώλ, άδεηαο απόηκεζεο πεδνδξνκίνπ θιπ. 

 ΤΝΟΠΣΗΚΑ  ΟΗ  ΛΖΦΘΔΗΔ  ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ: 

A. Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο (άξζξν 73 παξ.1 ,πεξ. Α ηνπ 

Ν.3852/2010)  

-κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 83  ηνπ Ν.3852/2010 “Αξκνδηόηεηεο ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο θνηλόηεηαο”-  (ζπλνιηθά 37  απνθάζεηο) : 

 Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ:  

είθνζη νρηώ   (28) απνθάζεηο. 

 Αλαβνιή ζπδήηεζεο γηα ρνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ:   δπν (2) απνθάζεηο. 

 Αλάθιεζε αδεηώλ ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ: κηα (1) 

απνθάζεηο. 

 Υνξήγεζε άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ:  έμη (6) απνθάζεηο  

Β. Δηζεγήζεηο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην (ζπλνιηθά 13 απνθάζεηο): 

      1.  Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ζέκαηα πεξηπηέξσλ. Διήθζεζαλ  

           δπν (2) απνθάζεηο   

      2.  Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα  ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ  

           άξδεπζεο. Διήθζεζαλ δπν (2) απνθάζεηο    

      3.  Δηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ζέκαηα Λατθώλ Αγνξώλ,         

            θαη ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.  Διήθζεζαλ πέληε (5)  απνθάζεηο  

 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία  

           ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ. Διήθζε  κία (1) απόθαζε 

 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην: Α)Γηα  ηελ έγθξηζε  ηνπ θαλνληζκνύ  

            ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο  Β) Γηα ηελ      

        ζύζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Διήθζε  κία (1) απόθαζε 

 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηε θαηάξηηζε  ηνπ Σνπηθνύ   

            ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, ζύκθσλα κε ην Δζληθό   

            ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ(ΔΓΑ). Διήθζε  κία (1) απόθαζε.  

 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο ζηελ    

            πόιε ηεο Αξηδαίαο . Διήθζε  κία (1) απόθαζε.  

Γ.  Λνηπά Θέκαηα:  (ζπλνιηθά 21  απνθάζεηο):  

1.  Γπν  (2) απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ρνξήγεζε άδεηαο απόηκεζεο πεδνδξνκίνπ.   

2. Έμη  (6) απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ απνδεκίσζε ηδηνθηεζηώλ πνπ ηζνύηαη κε 

ηνλ ζπκςεθηζκό ησλ ππνρξεώζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πξάμεο 

εθαξκνγήο Π.Δ 5/92 ηεο Π.Μ.Δ Αξηδαίαο. 

3. Σέζζεξηο  (4) απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ αλαθνηλώζεηο δηαθόξσλ  εγγξάθσλ, 

πνπ απεπζύλνληαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.   
4. Μία (1) απόθαζε πεξί πξνέγθξηζεο ή κε πξνέγθξηζεο εγθαηάζηαζεο Λνύλα 

Πάξθ ζε ρώξν ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αξηδαίαο.       .  
       5.  Μία (1) απόθαζε πεξί αληηπξόηαζεο ηνπ σκαηείνπ Λατθώλ Αγνξώλ ζρεηηθά       

            κε ηελ απόθαζε ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ     

            πάγθσλ ησλ πσιεηώλ. 

       6.  Μία (1) απόθαζε πεξί κεηαθίλεζε πάγθσλ ζηελ Λατθή Αγνξά Αξηδαίαο  

       7.  Πέληε (5) απνθάζεηο γηα ζέκαηα  παηδόηνπσλ. 
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        8.  Μία (1) απόθαζε γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο  πεπξαγκέλσλ  ηεο Δπηηξνπήο     

           Πνηόηεηαο Εσήο, έηνπο 2015. 
 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ, ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ, ΔΣΟΤ 2016, 

ΚΑΣ' ΑΤΞΟΝΣΑ ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 

Α/Α ΘΔΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ 

1/16  
   

Αλαθνίλσζε εγγξάθσλ. 
 

Αλαθνηλώζεθαλ  ζηα κέιε Δ.Π.Ε. ηα 
παξαθάησ έγγξαθα:  
1)Αξηζκ. πξση. 1606/27-1-16 έγγξαθν 
ηεο Πξντζηακέλεο Σκήκαηνο Σνπ. 
Οηθνλ. Αλάπηπμεο καδί κε ηα 
ζπλεκκέλα έγγξαθα 
2) Αξηζκ. πξση.35902/18-12-15 έγγξαθν 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα 
έγγξαθα 
3) Αξηζκ. πξση. 23571/22-8-14 θαη  
αξηζκ. πξση. 24416/27-8-15 έγγξαθα 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα 
έγγξαθα 
4) Αξηζκ. πξση. 891/15-9-15 έγγξαθν 
ηεο ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΤ  
ΑΛΜΧΠΗΑ Α.Δ. 
 

2/16  
   

Αίηεζε ηεο  θ. Σζνπιθά  Υξηζηίλαο ηνπ 
Παύινπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο   (δεζηήο 
θαη θξύαο θνπδίλαο) ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ»,  
πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ νηθηζκό 
Αεηνρσξίνπ  Σ.Κ. Νόηηαο. 
 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

3/16  
   

Υνξήγεζε άδεηαο απόηκεζεο 
πεδνδξνκίνπ ζηνλ νδό Σαγκαηάξρε 
Υατιή ζηελ  Αξηδαία, θαηόπηλ ηεο 
αηηήζεσο ηνπ θ. κήλα Βαζηιείνπ 
«΄Δγθξηζε εηζόδνπ – εμόδνπ πιπληεξίνπ 
απηνθηλήησλ». 

Οκόθσλα γλσκνδόηεζε θαη 
εηζεγήζεθε  ζεηηθά  πεξί ηεο αηηήζεσο 
ηνπ θ. κήλα Βαζηιείνπ 
 

4/16  
 

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο  
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ πνπ 
ηζνύηαη κε ηνλ ζπκςεθηζκό ησλ 
ππνρξεώζεσλ (από θαη πξνο απηέο), 
ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πξάμεο 
εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδνπ Αθεληνύια ρήξα ηνπ 
Νηθνιάνπ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο  
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5/16  
   

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο  
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ πνπ 
ηζνύηαη κε ηνλ ζπκςεθηζκό ησλ 
ππνρξεώζεσλ (από θαη πξνο απηέο), 
ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πξάμεο 
εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδεο  Γεώξγηνο ηνπ 
Νηθνιάνπ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο 

6/16  
   

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ (πξνο 
απηέο), ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 
πξάμεο εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδνπ Ννρνπηίδνπ Φσηεηλή   
ηνπ Γακηαλνύ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο 

7/16  
   

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ (πξνο 
απηέο), ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 
πξάμεο εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδνπ Μπόζλα Βαξβάξα 
ηνπ Γακηαλνύ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο 

8/16  
   

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ (πξνο 
απηέο), ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 
πξάμεο εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδνπ Γεσξγία  ηνπ 
Γεσξγίνπ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο 

9/16  
   

Δηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γήκνπ Αικσπίαο, 
γηα ηελ απνδεκίσζε  ηδηνθηεζηώλ (πξνο 
απηέο), ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 
πξάμεο εθαξκνγήο Π.Δ. 5/92 ηεο Π.Μ.Δ. 
Αξηδαίαο (Ηαηξίδεο  Γακηαλόο  ηνπ 
Γεσξγίνπ). 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο 

10/16  
   

Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο γηα ηνλ 
παηδόηνπν ηνπ θ. Ατλαηδή Υξήζην, ζηελ 
΄Αςαιν. Έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
παηδόηνπνπο, πεξί απνκάθξπλζεο ησλ 
παηρληδνθαηαζθεπώλ.   

Οκόθσλα δεηάεη  από ηελ αξκόδηα  
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
Παηδόηνπνπο λα δηεπθξηλίζεη απόιπηα 
κε αθξίβεηα  θαη εγγξάθσο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εάλ ηειηθά 
έρεη απνκαθξύλεη ή όρη ηηο 
παηρληδνθαηαζθεπέο, επίζεο     ε        
παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί 
θαη ζηνλ θ. Ατλαηδή  Υξήζην.        

11/16  
   

Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο γηα ηνλ 
παηδόηνπν ηεο θ. Μαραηξίδνπ Δηξήλεο, 
ζηελ ΄Αςαιν. Έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, 
πεξί πξνζθόκηζεο λενηέξσλ  ζηνηρείσλ.   

Οκόθσλα δεηάεη  από ηελ αξκόδηα  
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
Παηδόηνπνπο λα δηεπθξηλίζεη απόιπηα 
κε αθξίβεηα  θαη εγγξάθσο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εάλ ηειηθά 
έρεη απνκαθξύλεη ή όρη ηηο 
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παηρληδνθαηαζθεπέο, επίζεο     ε        
παξνύζα απόθαζε λα θνηλνπνηεζεί 
θαη ζηελ θ. Μαραηξίδνπ Δηξήλε.  

12/16 Αίηεζε ηνπ  θ. Σζακπνύιε  Υξήζηνπ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο & επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο θαηά 
θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ  – 
Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  εζηίαζεο  
πξνρείξνπ   γεύκαηνο  (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο) (ΚΑΦΔ -ΟΤΕΔΡΗ)», κε έδξα ηελ 
Σ.Κ. Αξραγγέινπ, ιόγσ ιήμεο ηεο 
πξνεγνύκελεο. 

 Δγθξίλεηαη  νκόθσλα 

13/16 Αίηεζε ηνπ  θ. Υαηδερξηζηνδνύινπ  
Γεσξγίνπ ηνπ Γηακαληή,  γηα ρνξήγεζε 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρείξεζε – Ληαληθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Καθεθνπηείν – 
μεξνί  θαξπνί θαη δαραξσδώλ 
πξντόλησλ)»,  κε έδξα ηελ Σ.Κ. 
Δμαπιαηάλνπ. 

Δγθξίλεηαη  νκόθσλα 
 

14/16  
   

Αλαθνίλσζε εγγξάθσλ. 
 

Αλαθνηλώζεθε  ζηα κέιε Δ.Π.Ε.  ην 
αξηζκ. πξση. 2433/5-2-2016  έγγξαθν 
ηεο Δπηηξνπήο    Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο, κε ην από 16-12-2015 Δληαίν 
Γειηίν Διέγρνπ Παηδόηνπνπ, ηεο θ. 
Θενράξε Θενραξνύιαο, πνπ  βξίζθεηαη 
δίπια ζηελ επαξρηαθή νδό Αςάινπ - 
Ξηθηαλήο.  
 

15/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. Μίγδε Πέηξνπ ηνπ 
Βαζηιείνπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο   (δεζηήο 
θαη θξύαο θνπδίλαο) Δζηηαηόξην - 
Φεηνπσιείν»,  πνπ βξίζθεηαη  ζηελ   
Σ.Κ. Αξραγγέινπ. 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/16  
   

Δηζήγεζε πξνο  ην Γεκνηηθό πκβνύιην 
γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ 
Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο 
Απνξξηκκάησλ, ζύκθσλα κε ην Δζληθό 
ρέδην Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ  
(ΔΓΑ).   

Οκόθσλα εηζεγήζεθε  πξνο ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε  
ζρεηηθήο απόθαζεο ελ όςεη ηεο 
θαηάξηηζεο ηνπ Σνπηθνύ ρεδίνπ 
Γηαρείξηζεο  Απνξξηκκάησλ  
 
 
 



 

 8 

 

17/16  
   

Δμέηαζε αίηεζεο ηεο εηαηξίαο «ΓΚΑΡΑ 
ΑΘΑΝΑΗΟ – ΓΚΑΡΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 
Ο.Δ.» γηα ιήςε απόθαζεο  πεξί 
πξνέγθξηζεο  ή κε πξνέγθξηζεο 
εγθαηάζηαζεο «Λνύλα Πάξθ» ζε ρώξν 
ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Αξηδαίαο (από 
3/3  έσο 15/3/2016). 

 Οκόθσλα εηζεγήζεθε  ζεηηθά ζηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία «ΛΟΤΝΑ 
ΠΑΡΚ», κε όξνπο  πνπ έζεζε ε 
Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.  

18/16  
   

Αίηεζε ηεο  θ. Κνζκίδνπ  Μαξίαο ηνπ 
Γεκεηξίνπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ (Καθεηέξηα)»,  πνπ βξίζθεηαη  
ζηελ   Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ. 
 

                Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 
 

19/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. Οπζηακπαζίδε Γεκεηξίνπ  
ηνπ Παύινπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  
εζηίαζεο – πξόρεηξνπ γεύκαηνο (δεζηήο 
θαη θξύαο θνπδίλαο)» (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ),  
πνπ βξίζθεηαη  ζηελ  Σ.Κ. Αςάινπ, ιόγσ 
ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο. 
 
 

                Δγθξίλεηαη    νκόθσλα 

20/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. Υξπζίδε  Κπξηάθνπ   ηνπ 
Παλαγηώηε,  γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ (ΚΑΦΔΝΔΗΟ)»,  πνπ βξίζθεηαη  
ζηνλ  νηθηζκό Ρηδνρσξίνπ, ιόγσ ιήμεο 
ηεο πξνεγνύκελεο. 
 
 

               Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

21/16  
 

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα ηνλ θαζνξηζκό κηαο (1) λέαο ζέζεο 
πεξηπηέξνπ ζηελ Τδξαία. 
 
 
 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο, γηα λα  γλσκνδνηήζεη 
πξώηα ην Αζηπλνκηθό  Σκήκα Αξηδαίαο 
θαη ε  Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο. 
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22/16  
   

Αληηπξόηαζε ηνπ σκαηείνπ Πσιεηώλ 
Λατθώλ Αγνξώλ, ζρεηηθά κε ηελ 
απόθαζε ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο 
δσήο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ πάγθσλ 
ησλ πσιεηώλ. 

Οκόθσλα όηη, ηζρύεη ε αξηζκ.71/2015 
απόθαζε  ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο. ήκεξα  δελ πθίζηαηαη ιόγνο 
κεηαθίλεζεο ηεο ιατθήο αγνξάο 
Αξηδαίαο. Δάλ πξνθύςνπλ λέα  
δεδνκέλα, γηα παξάδεηγκα όπσο ε 
θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνύ ηεο 
Αξηδαίαο, ηόηε ζα ππάξμεη  ε αλάγθε 
κεηαθίλεζεο ηεο ιατθήο.  
 

23/16  
 

Αίηεζε ηνπ θ. Περιηβαλίδε  Διεπζεξίνπ 
ηνπ Νηθνιάνπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ – Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
– πξόρεηξνπ γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο)» (ΚΑΦΔ – ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ),  
πνπ βξίζθεηαη  ζηελ  Σ.Κ. Πνιπθάξπεο, 
ιόγσ ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο. 

Οκόθσλα γηα ηελ αλαβνιή  ζπδήηεζεο 
ηνπ ζέκαηνο, αθνύ πξώηα ν αξκόδηνο 
δεκνηηθόο ππάιιεινο  πξνζθνκίζεη 
λέα εηζήγεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη  
όιν ην ηζηνξηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

24/16  
 

Αίηεζε ηνπ θ. Πηιάηνπ Γεκεηξίνπ ηνπ 
Νηθνιάνπ,  γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ – Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
– πξόρεηξνπ γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο)»,  πνπ βξίζθεηαη  ζηελ  Σ.Κ. 
Πνιπθάξπεο, ιόγσ ιήμεο ηεο 
πξνεγνύκελεο. 

Οκόθσλα γηα ηελ αλαβνιή  ζπδήηεζεο 
ηνπ ζέκαηνο, αθνύ πξώηα ν αξκόδηνο 
δεκνηηθόο ππάιιεινο  πξνζθνκίζεη 
λέα εηζήγεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη  
όιν ην ηζηνξηθό ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

25/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. Κεραγηά  Βαζηιείνπ  ηνπ 
Γεσξγίνπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ (ΚΑΦΔ) Δπηρεηξήζεηο καδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο (δεζηήο  θαη 
θξύαο θνπδίλαο)» (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ),  πνπ 
βξίζθεηαη  ζηελ  Σ.Κ. σζάλδξαο. 

                Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 
 

26/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. Μηραειίδε  Μηραήι   ηνπ 
Αλδξέα,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 

                Δγθξίλεηαη    νκόθσλα 
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πνηώλ-  Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
πιήξνπο γεύκαηνο (δεζηήο  θαη θξύαο 
θνπδίλαο)» (ΚΑΦΔ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ),  πνπ 
βξίζθεηαη  ζηελ  Σ.Κ. Γσξνζέαο. 
 

27/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ. αξαθηλιή Υξήζηνπ  ηνπ 
Αζαλαζίνπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο 
δηάζεζεο Σξνθίκσλ (Παληνπσιείν, 
Οπσξνπσιείν, Πξαηήξην άξηνπ, 
πξαηήξην γάιαθηνο & εηδώλ 
δαραξνπιαζηηθήο αιιαληηθά & 
ηπξνθνκηθά πξντόληα, θάβα 
εκθηαισκέλσλ πνηώλ), πνπ βξίζθεηαη  
ζηνλ νηθηζκό Υξύζαο. 
 

               Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

28/16  
 

Δηζήγεζε γηα ηελ κεηαθίλεζε πάγθσλ 
ζηελ Λατθή Αγνξά Αξηδαίαο.  
 
 
 
 

Αλαβάιιεηαη  νκόθσλα  ε  ζπδήηεζε 
ηνπ ζέκαηνο, θαηόπηλ αηηήκαηνο (Αξηζκ. 
Απόθαζεο  34/2016) ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο Γεκνηηθήο   Κνηλόηεηαο Αξηδαίαο.  
 
. 

29/16  
 

Αίηεζε ηνπ θ. Γνύκνπ Πέηξνπ  ηνπ 
Γεσξγίνπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά  θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ – Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
πιήξνπο γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο)» (ΚΑΦΔ – ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ), πνπ 
βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ.  Ξηθηαλήο. 

Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

30/16  
   

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα Κπθινθνξηαθέο Ρπζκίζεηο ζηελ πόιε 
ηεο Αξηδαίαο. 

     Δηζεγείηαη   νκόθσλα, ν δξόκνο 
ζηελ νδό Κύπξνπ ζηελ Αξηδαία, 
πιεζίνλ ηνπ πεδόδξνκνπ, λα θιείλεη 
γηα ηε  δηέιεπζε  ησλ νρεκάησλ, θάζε 
Παξαζθεπή θαη άββαην από ηηο 9 έσο 
2  ην βξάδπ θαη ηηο Κπξηαθέο από ηηο 10  
ην πξσί έσο 2 ην βξάδπ,  πξνο 
εμππεξέηεζε  ησλ πεδώλ. 

31/16  
   

Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο γηα ηνλ 
παηδόηνπν ηνπ θ. Ατλαηδή Υξήζηνπ, πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ ΄Αςαιν. Αξηζκ. πξση. 
8590/8-4-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε 

      Οκόθσλα, γηα ηελ κε επηβνιή 
πξνζηίκνπ, δηόηη θαηά ηνλ επαλέιεγρν 
ηνπ παηδόηνπνπ από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή δηαπίζησζε όηη έρνπλ 
απνκαθξπλζεί όιεο νη 
παηρληδνθαηαζθεπέο από ηνλ ππαίζξην 
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ζέκα «Απνζηνιή ζηνηρείσλ».   ρώξν.  

32/16  
   

Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο γηα ηνλ 
παηδόηνπν ηεο θ. Μαραηξίδνπ Δηξήλεο, 
πνπ βξίζθεηαη  ζηελ ΄Αςαιν. Αξηζκ. 
πξση. 8589/8-4-2016 έγγξαθν ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ ζηνπο 
παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, κε 
ζέκα «Απνζηνιή ζηνηρείσλ».   

       Οκόθσλα, γηα ηελ κε επηβνιή 
πξνζηίκνπ, δηόηη θαηά ηνλ επαλέιεγρν 
ηνπ παηδόηνπνπ από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή δηαπίζησζε όηη έρνπλ 
απνκαθξπλζεί όιεο νη 
παηρληδνθαηαζθεπέο από ηνλ ππαίζξην 
ρώξν.    

33/16  
 

Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο γηα ηνλ 
παηδόηνπν ηεο «Λεκνλίδνπ Διεπζεξία  
θαη  ΗΑ  ΟΔ», πνπ βξίζθεηαη  ζην 
Λνπηξάθη. Αξηζκ. πξση. 8588/8-4-2016 
έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
Διέγρσλ ζηνπο παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο, κε ζέκα «Απνζηνιή 
ζηνηρείσλ».   
 

       Οκόθσλα, γηα ηελ κε επηβνιή 
πξνζηίκνπ, δηόηη θαηά ηνλ επαλέιεγρν 
ηνπ παηδόηνπνπ από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή δηαπίζησζε όηη έρνπλ 
απνκαθξπλζεί όιεο νη 
παηρληδνθαηαζθεπέο από ηνλ ππαίζξην 
ρώξν ε είζνδνο ηνπ νπνίνπ έρεη 
απνθιεηζηεί κε ηαηλία ζήκαλζεο.    
 

34/16 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα θαζνξηζκό λέαο ζέζεο πεξηπηέξνπ 
ζηνλ νηθηζκό Τδξαίαο. 

       Οκόθσλα, γλσκνδνηεί  αξλεηηθά 
σο πξνο ηελ πξνηεηλόκελε ζέζε 
εγθαηάζηαζεο  πεξηπηέξνπ ζηελ 
Τδξαία,  δηόηη  ζην ζπγθεθξηκέλν  
ζεκείν εάλ ηνπνζεηεζεί πεξίπηεξν ζα 
παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή θπθινθνξία 
νρεκάησλ,  πεδώλ θαη Α.Μ.Δ.Α.   

35/16  
 

Αλαθνίλσζε ηνπ Πεξ/θνύ πκβνπιίνπ 
ηεο Πεξηθέξ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο γηα 
ηελ «Γηαβίβαζε γηα γλσκνδόηεζε ηνπ 
θαθέινπ Αλαλέσζεο/ηξνπνπνίεζεο 
Α.Δ.Π.Ο πνπ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε 
ιαηνκείνπ βηνκεραληθνύ νξπθηνύ 
(πνδνιάλεο), έθηαζεο 33.668,091 η.κ., ζε 
δεκόζηα πεξηνρή ηεο Σ.Κ. Ξηθηαλήο, Γ. 
Αικσπίαο, Π.Δ. Πέιιαο. Φνξέαο έξγνπ: 
ΚΤΒΟ Α.Δ.» 

΄Δγηλε  αλαθνίλσζε 

36/16 Αίηεζε ηνπ  θ. Καξαγηαλλίδε Γεκεηξίνπ 
ηνπ Γεσξγίνπ,  γηα ρνξήγεζε 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο Μαδηθήο 
εζηίαζεο πξνρείξνπ  γεύκαηνο (δεζηήο 
θαη θξύαο θνπδίλαο) (Αλαςπθηήξην 
ρσξίο παξαζθεπαζηήξην)»,  πνπ 
βξίζθεηαη  ζην  Νενρώξη 
 
 
 
 

Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

37/16 Αίηεζε ηεο  θ. Λαδαξίδνπ Διέλεο ηνπ 
άββα,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

Γελ εγθξίλεηαη νκόθσλα ιόγσ 
έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθώλ 
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ελδηαθέξνληνο (ΚΑΦΔΝΔΗΟ),  πνπ 
βξίζθεηαη  ζηελ  Υξπζή. 
 

38/16 Αίηεζε ηνπ  θ. απαθόιε Πέηξνπ ηνπ 
Αγγέινπ,  γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Παληνπσιείν – 
πξαηήξην άξηνπ –θάβα εκθηαισκέλσλ 
πνηώλ»,  πνπ βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. 
Βνξεηλνύ 

Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

39/16 
Αίηεζε ηνπ θ. Μίγδε Πέηξνπ  ηνπ 
Βαζηιείνπ,  γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο (δεζηήο θαη 
θξύαο θνπδίλαο) (ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - 
ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ)»,  πνπ βξίζθεηαη  ζηελ  
Σ.Κ. Αξραγγέινπ, ιόγσ ιήμεο ηεο 
πξνεγνύκελεο 

Δγθξίλεηαη   νκόθσλα 

40/16 
Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα ηελ κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ άξδεπζεο  Γήκνπ  
Αικσπίαο 

Δηζεγείηαη  ζεηηθά πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην 

41/16  
   

Αλαθνίλσζε εγγξάθσλ. 
 

  Αλαθνηλώζεθαλ  ζηα κέιε Δ.Π.Ε. ηα 
παξαθάησ έγγξαθα:  
1)Αξηζκ.πξση.16724/04-07-16 έγγξαθν 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα 
έγγξαθα 
2)Αξηζκ.πξση.16725/04-07-16 έγγξαθo 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο, καδί κε ηα ζπλεκκέλα 
έγγξαθα 
 
3)  Αξηζκ.πξση.16843/05-07-16 έγγξαθo 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο. 
 4) Αξηζκ.πξση.17626/13-07-16 έγγξαθo 
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Διέγρσλ 
ζηνπο Παηδόηνπνπο ηνπ Γήκνπ  
Αικσπίαο. 
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42/16  
   

Αίηεζε ηεο θ.Σζνπιθά Υξηζηίλαο ηνπ 
Παύινπ, γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «επηρεηξήζεηο καδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο(δεζηήο θαη 
θξύαο θνπδίλαο)(ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)» πνπ 
βξίζθεηαη  ζηνλ νηθηζκό Αεηνρσξίνπ  
Σ.Κ. Νόηηαο, ιόγσ ιήμεο ηεο 
πξνεγνύκελεο. 
 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
 

43/16  
   

Αίηεζε ηεο θ.Σνπκαλίδνπ νθίαο ηνπ 
Ζιία, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα 
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο  Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ(Πξαηήξην Άξηνπ- 
Πξαηήξην Γάιαθηνο & Δηδώλ 
Εαραξνπιαζηηθήο)πνπ βξίζθεηαη ζηελ  
Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ. 
 

  Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
      

44/16  
 

Αίηεζε ηνπ θ.Ενπκπνύιε Φσηίνπ ηνπ 
Ησάλλε, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα 
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο  Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Πξαηήξην Γάιαθηνο 
& Δηδώλ Εαραξνπιαζηηθήο) πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ  Σ.Κ. Δμαπιαηάλνπ. 
 

  Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
      
 

45/16 Αίηεζε ηνπ θ.Μίγδε Πέηξνπ ηνπ 
Βαζηιείνπ, γηα πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο 
άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, κε 
παξάηαζε σξαξίνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο 
ηνπ «Δπηρείξεζε Μαδηθήο Δζηίαζεο 
Παξαζθεπήο θαη Πξνζθνξάο Πιήξνπο 
Γεύκαηνο» πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ 
Αξραγγέινπ. 

1) Oκόθσλα εγθξίλεηαη σο πξνο ηελ 
πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

2) Γελ εγθξίλεηαη ε παξάηαζε 
σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ 
κνπζηθώλ νξγάλσλ 

46/16  
 

Αίηεζε ηεο θ.Γελίηζαξε Δπζηξαηίαο ηνπ 
Θσκά, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα 
άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο Ληαληθήο 
Γηάζεζεο Σξνθίκσλ (Παληνπσιείν-
Πξαηήξην Άξηνπ)» πνπ βξίζθεηαη ζηελ  
Σ.Κ. Υξπζήο. 
 

 Δγθξίλεηαη νκόθσλα  
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47/16 Αίηεζε ηεο θ.Αβξάκε ηεθαλίαο ηνπ 
Γεσξγίνπ, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ 
ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ 
ΠΟΣΧΝ (ΚΑΦΔΝΔΗΟ)» πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ  Σ.Κ. Αξραγγέινπ. 
 
 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

48/16 Αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο απόηκεζεο 
πεδνδξνκίνπ ζηελ νδό Αγ.Νηθάλδξνπ 
38,ζηελ Αξηδαία, θαηόπηλ ηεο αηηήζεσο 
ηνπ θ.Καξαηδά Αιεμάλδξνπ «Έγθξηζε 
εηζόδνπ-έμνδνπ πιπληεξίνπ 
απηνθηλήησλ»  

Οκόθσλα γλσκνδόηεζε θαη 
εηζεγήζεθε  ζεηηθά  πεξί ηεο αηηήζεσο 
ηνπ θ. Καξαηδά Αιεμάλδξνπ. 

 

  
49/16 

Αξηζκ.πξση.21052/24-08-16 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ  Αικσπίαο κε 
ζέκα : «Καζνξηζκόο ζέζεσλ γηα ηελ 
άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ». 
 

 Δηζεγήζεθε  θαη  γλσκνδόηεζε  ζεηηθά 
πξνο  ην  Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα  ηνλ  
θαζνξηζκό ζέζεσλ γηα ηελ άζθεζε  
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ. 
 
 

50/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ.Κεραγηά Βαζηιείνπ ηνπ 
Γεσξγίνπ, γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 
πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 
ελδηαθέξνληνο «Eπηρεηξήζεηο αλαςπρήο 
θαζώο θαη επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο 
θαηά θύξην ιόγν νηλνπλεπκαησδώλ 
πνηώλ (ΚΑΦΔ) επηρεηξήζεηο καδηθήο 
εζηίαζεο πιήξνπο γεύκαηνο(δεζηήο θαη 
θξύαο θνπδίλαο)(ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)» πνπ 
βξίζθεηαη  ζηελ Σ.Κ. σζζάλδξαο, ιόγσ 
ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο. 
 
 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
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51/16  
   

Αίηεζε ηνπ θ.Σόηζα Πέηξνπ ηνπ 
Αλαζηαζίνπ, γηα ρνξήγεζε 
πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
«Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο δηάζεζε 
ηξνθίκσλ (Παληνπσιείν- Πξαηήξην 
Άξηνπ)» πνπ βξίζθεηαη ζηελ  Σ.Κ. 
Θενδσξαθίνπ. 
 
 

  Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
      

52/16  
 

Αίηεζε ηεο θαο.ηνγηάλλε Διεάλλαο ηνπ 
Γεκεηξίνπ, γηα πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο 
αδείαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα (1) έηνο, 
κε παξάηαζε σξαξίνπ πνπ βξίζθεηαη 
ζηελ  Σ.Κ. Σζάθσλ. 
 

 

3)  Oκόθσλα εγθξίλεηαη σο πξνο  
ηελ πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα (1) έηνο. 

   2)     Γελ εγθξίλεηαη ε παξάηαζε      
          σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ        
          κνπζηθώλ νξγάλσλ. 
      
 

53/16  
 

Αίηεζε ηνπ θ.Περιηβαλίδε Παλαγηώηε 
ηνπ Δπζηξαηίνπ, γηα ρνξήγεζε 
πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο     
«Δπηρεηξήζεηο   ιηαληθήο   δηάζεζεο 
ηξνθίκσλ  ( Παληνπσιείν-Πξαηήξην 
Άξηνπ - Πξαηήξηo Γάιαθηνο & Δηδώλ 
Εαραξνπιαζηηθήο) πνπ βξίζθεηαη ζηελ  
Σ.Κ. Κσλζηαληία.  

 Δγθξίλεηαη νκόθσλα  

  
54/16 

Αίηεζε ηεο θαο.Μπάηζε Θενδώξαο ηνπ 
Γεκεηξίνπ, γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Πξαηήξην άξηνπ ) 
πνπ βξίζθεηαη  ζηελ  Σ .Κ Πξνκάρσλ 
 
 

 Δγθξίλεηαη νκόθσλα 

55/16  
   

Αίηεζε ηεο θαο. Πξίηνπ Διέλεο ηνπ 
Γεκεηξίνπ γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 
γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
θαηαζηήκαηνο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο 
δηάζεζεο ηξνθίκσλ (Παληνπσιείν-
Οπσξνπσιείν-Πξαηήξην Γάιαθηνο & 
Δηδώλ Εαραξνπιαζηηθήο-Πξαηήξην 
Άξηνπ -Πξντόληα Αιιαληνπνηίαο θαη 
Σπξνθνκίαο –Κάβα εκθηαισκέλσλ 
πνηώλ) πνπ βξίζθεηαη ζηελ  Σ.Κ. 
Φηιώηεηαο. 
 
 

Δγθξίλεηαη νκόθσλα 
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56/16  
   

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα ηελ επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο 
Πνιπθάξπεο, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Πνιπθάξπεο 
 

Δηζεγείηαη   θαη  γλσκνδνηεί   ζεηηθά 
πξνο  ην  Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα  ηελ 
επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο Πνιπθάξ- 
 πεο     

57/16  
 

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα ηελ επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο 
Αςάινπ, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Αςάινπ.   
 

 

Δηζεγείηαη θαη  γλσκνδνηεί  ζεηηθά 
πξνο  ην  Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα   ηελ 
επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο Αςάινπ. 

58/16 Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, 
γηα ηελ επέθηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο 
Δμαπιαηάλνπ, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
Δμαπιαηάλνπ. 

Δηζεγείηαη θαη  γλσκνδνηεί  ζεηηθά 
πξνο  ην   Γεκνηηθό   πκβνύιην,  γηα   
ηελ επέ- 
θηαζε ηεο Λατθήο Αγνξάο 
Δμαπιαηάλνπ 

59/16  
 

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην 
κε ζέκα «Μεηαθίλεζε ηεο Λατθήο Αγνξάο 
Αξηδαίαο, ιόγσ ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 
γηα ην έξγν (Καηαζθεπή απνρεηεπηηθνύ 
δηθηύνπ αθαζάξησλ νηθηζκνύ 
Αξηδαίαο)». 
 

 Δηζεγείηαη θαη  γλσκνδνηεί  ζεηηθά 
πξνο  ην  Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα  ηελ 
κεηα- θίλεζε ηεο Λατθήο αγνξάο 
Αξηδαίαο. 

  
60/16 

Δηζήγεζε- πξόηαζε πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην  γηα ηελ ίδξπζε θαη 
ιεηηνπξγία ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ. 
 
 

 Δηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά  

πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ  

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρσξηνύ ζην  Γήκν 

Αικσπίαο, ζηo ρώξν ( ΑΒΚ 4717) 

όπσο θαίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ, ηελ ρξνληθή πεξίνδν από 20 

Γεθεκβξίνπ 2016 έσο 3 Ηαλνπαξίνπ 

2017. 

61/16  
   

Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην: 
Α)Γηα  ηελ έγθξηζε  ηνπ θαλνληζκνύ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ 
ρσξηνύ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο  Β) Γηα ηελ 
ζύζηαζε Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο. 
 
 

Δηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί  ζεηηθά  
πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηελ  
έγθξηζε  ηνπ θαλνληζκνύ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ 
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ θαη νξίδεη  ηελ 
επηηξνπή γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΗΟΤ σο 
εμήο: 
 

1) Σαθηηθό κέινο: Σζηκηζηξίδεο 
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Γεώξγηνο (πξόεδξνο) 
2) Σαθηηθό κέινο: Γεσξγίνπ 

Υξήζηνο  
3) Σαθηηθό κέινο:Εαραξηάδεο 

Κσλ/λνο 
Σα 2 κέιε από ηελ πεληακειή 
Δπηηξνπή ζα ηα πξνηείλεη γηα ςήθηζε ε 
Αληηπνιίηεπζε.  

  
62/16 

 1o:ύληαμε εηήζηαο έθζεζεο 
πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, έηνπο 2015 
(άξζξν 73 παξ. 2  ηνπ Ν.3852/2010). 

 ύληαμε ηελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ  

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ην έηνο 2015. 

63/16  
   

2o: Δηζήγεζε  ηνπ  γξαθείνπ 
Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο 
Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ  ηνπ 
Σκήκαηνο  Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο  Γήκνπ Αικσπίαο, γηα ηελ 
αλάθιεζε ΄Αδεηαο Ίδξπζεο & 
Λεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο , πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Αξηδαία.  
 

Δάλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί, κέρξη  31-12-
2016 ε άδεηα ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ 
ρώξνπ θαη κέρξη 15-01-2017 νη 
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο βάζε ηεο 
εηζήγεζεο κε αξ.πξση.:31039/21-11-
2016 θαη ηνπ έγγξαθνπ κε 
αξ.πξση.:31703/28-11-2016 ηνπ 
γξαθείνπ Αδεηδνηήζεσο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο πνπ απαηηνύληαη γηα ην 
θαηάζηεκα «Καθεηέξηα»  ζηελ Αξηδαία, 
ζηελ νδό Γξαγνύκε,  ηνπ 
θ.Αβηζηόπνπινπ Δπάγγεινπ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ, εγθξίλεη  ηελ αλάθιεζε 
ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο ρσξίο ηε ιήςε άιιεο 
απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή 
Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.  
 

64/16 3o:Αίηεζε ηνπ θ.Πιέζθα Γεκεηξίνπ ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ γηα πξνέγθξηζε 
ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ 
γηα 3 έηε,  κε παξάηαζε σξαξίνπ γηα ην 
θαηάζηεκα ηνπ «Δζηηαηόξην-
Φεηνπσιεην» πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ 
Λνπηξαθίνπ. 

4) Oκόθσλα εγθξίλεηαη σο πξνο  
ηελ πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα (3) έηε. 

   2)    Γελ εγθξίλεηαη ε παξάηαζε      
          σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ        
          κνπζηθώλ νξγάλσλ.    
 

  
65/16 

 1o:Αίηεζε ηεο θαο. Μνπξαηίδνπ νθίαο  
ηνπ Υαξαιάκπνπ γηα πξνέγθξηζε 
ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθώλ νξγάλσλ 
γηα 3 έηε,  κε παξάηαζε σξαξίνπ γηα ην 
θαηάζηεκα ηεο «Καθεηέξηα» πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Αςάινπ. 

5)  Oκόθσλα εγθξίλεηαη σο πξνο  
ηελ πξνέγθξηζε ρνξήγεζε άδεηαο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα (3) έηε. 

  2)    Γελ εγθξίλεηαη ε παξάηαζε      
          σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο ησλ        
          κνπζηθώλ νξγάλσλ.    
 

66/16  
   
 
 

2o: Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην, γηα ηελ  ηξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ άξδεπζεο  Γήκνπ  
Αικσπίαο.    

Δηζεγείηαη ζεηηθά  πξνο ην Γεκνηηθό 
πκβνύιην  γηα ηελ  ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαλνληζκνύ  άξδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Αικσπίαο.  
 

67/16 3o:Αίηεζε ηεο θαο.Υαηδεζάξνπ Δπγελίαο Δγθξίζεθε νκόθσλα 
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ηνπ Νηθνιάνπ γηα  ρνξήγεζε 
πξόεγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο Δπηρεηξήζεηο 
αλαςπρήο θαζώο θαη επηρεηξήζεηο 
καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο 
γεύκαηνο(δεζηήο θαη θξύαο θνπδίλαο) 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Λνπηξαθίνπ. 

 

68/16 4o:Αίηεζε ηνπ θ.Μίγδε Πέηξνπ ηνπ 
Βαζηιείνπ, γηα παξάηαζε σξαξίνπ 
άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ 
ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ «Δπηρείξεζε 
Μαδηθήο Δζηίαζεο Παξαζθεπήο θαη 
Πξνζθνξάο Πιήξνπο Γεύκαηνο» πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Αξραγγέινπ. 

 Οκόθσλα όηη ηζρύεη ε απόθαζε 
45/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ζηελ νπνία δελ εγθξίζεθε από 
ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  ε 
παξάηαζε σξαξίνπ ηεο άδεηαο ρξήζεο 
ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ   

  
69/16 

1o: Αίηεζε ηνπ θ. Καξαγηαλλίδε 
Γεκήηξηνπ  ηνπ Γεσξγίνπ  γηα ρνξήγεζε 
λέαο πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 
«Δπηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο 
πξνρείξνπ γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 
θνπδίλαο) Αλαςπθηήξην ρσξίο 
παξαζθεπαζηήξην», πνπ βξίζθεηαη ζην 
Νενρώξη. 

Δγθξίζεθε νκόθσλα 
 

70/16  
   
 
 

2o:Αίηεζε ηεο θαο. Καξαδνζίδνπ  
Ησζνπθνύιαο ηνπ Νηθνιάνπ γηα 
πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο 
κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 1 έηνο, γηα ην 
θαηάζηεκα ηεο «Καθεηέξηα» πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Φηιώηεηαο  

 Γελ εγθξίζεθε ιόγσ όηη ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ από ην 
Α.Σ Αξηδαίαο έιεμε ζηηο 31-12-1983 
  
 

71/16 3o: Αίηεζε ηνπ θ. απαθόιε Πέηξνπ  ηνπ 
Αγγέινπ  γηα ρνξήγεζε λέαο 
πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο Δπηρεηξήζεηο 
ιηαληθήο δηάζεζεο ηξνθίκσλ 
(ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ-ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΑΡΣΟΤ), 
πνπ βξίζθεηαη ζηε Σ.Κ Βνξεηλνύ. 

Δγθξίζεθε νκόθσλα 
 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

  

         Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο  ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, ζπγθξνηήζεθε  θαηόπηλ 

εθινγήο  ησλ κειώλ ηεο,  από ην Γεκνηηθό πκβνύιην,  ζύκθσλα κε ηελ  αξηζκ 

153/7-9-2014   Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Δηδηθήο πλεδξίαζεο, γηα ηελ 

πεξίνδν από 1-9-2014 έωο 5-3-2017,  βάζεη ηνπ Ν.3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο), θαζώο επίζεο έγηλε αληηθαηάζηαζε  κειώλ κε  ηελ   αξηζκ. 257/2016 

απόθαζε  ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αικσπίαο.   

 ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2016 ε Δπηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε  δεθαηέζζεξηο  (14) ζπλεδξηάζεηο  θαη έιαβε ζπλνιηθά  εβδνκήληα 

κηα  (71) απνθάζεηο  θαη εηζεγήζεηο πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

       

 Γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ εηζεγήζεσλ απηώλ, ε Δπηηξνπή 

ζπλεξγάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο, όπσο 

ε Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, Κνηλσληθήο 
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Πξνζηαζίαο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο, Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο  θαη ην Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ. 

 ην πιαίζην ησλ ζπλεξγαζηώλ απηώλ, επηδηώρζεθε, όρη κόλν ε επαξθήο 

θάιπςε ησλ ζεκάησλ, αιιά  θαη ε αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηώλ θαη 

άιισλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  πξνο αληηκεηώπηζε.    

       

       

  - Ζ αλσηέξσ Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ λα ππνβιεζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνο 

ζπδήηεζε θαη έγθξηζε. 

                                     
 

                                        
                               Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 4/2017 
...................................................................................................…………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 

 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Α θ ν ι ν π ζ ν ύ λ     Τ π ν γ ξ α θ έ ο) 
 

ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
 Αξηδαία 3-2-2017 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
        ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΧΠΗΑ 

 


