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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 
της ημερήσιας διάταξης της  13ης (15-09-2020) τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και των αποφάσεων που ελήφθησαν. 
Αριθμός Πρωτ. Πρόσκλησης :15808/11-9-2020   
Αριθμός Πρακτικού: 13 /15-9-2020  
 

Αρ. 
Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. 

Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για 
θέση στάθμευσης Α.μ.ε.Α. 

64 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 
εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική 

περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Γαγανέλη Σ.). 

65 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 
εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική 

περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου 
(Παντελίδης Α.Ε.). 

66 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 
εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική 
περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Ρότσκος 

Α.). 

67 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στιγμιαίας 
χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο – έξοδο οχήματος σε 
ιδιωτικό χώρο για στάθμευση εντός των οικισμών του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό 

σχέδιο. (Καρασαββίδης Σ.) 

68 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στιγμιαίας 
χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο – έξοδο οχήματος σε 
ιδιωτικό χώρο για στάθμευση εντός των οικισμών του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό 

σχέδιο. (ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ Ε.) 

69 Ομόφωνα 



7 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στιγμιαίας 
χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο – έξοδο οχήματος σε 
ιδιωτικό χώρο για στάθμευση εντός των οικισμών του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό 

σχέδιο. (ΧΑΤΖΙΔΗΣ Μ.) 

70 Ομόφωνα 

8 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στιγμιαίας 
χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο – έξοδο οχήματος σε 
ιδιωτικό χώρο για στάθμευση εντός των οικισμών του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό 

σχέδιο. (ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.) 

71 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας στιγμιαίας 
χρήσης πεζοδρομίου, για είσοδο – έξοδο οχήματος σε 
ιδιωτικό χώρο για στάθμευση εντός των οικισμών του 

Δήμου Ωραιοκάστρου και των περιοχών επέκτασής τους, 
όπου υπάρχει εγκεκριμένο και θεσμοθετημένο ρυμοτομικό 

σχέδιο. (ΓΚΑΒΑΝΟΥΔΗΣ Δ.) 

72 Ομόφωνα 

10 Λήψη απόφασης για παράταση ή μη άδειας λειτουργίας 
μουσικής – μουσικών οργάνων  σε ΚΥΕ (Δρυμός). 

73 Ομόφωνα 

 
  
 
 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ 
ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ. 
 
 
 

Ωραιόκαστρο,    17-09-2020  
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

                                                                          ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
 
 
 
 
 


