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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΤΗΝ 

   13η / 2020  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
   
 Προς τα μέλη κ.κ.:  
 
1. Σαραμούρτση Νικόλαο 
2. Λαζαρίδη Αριστείδη 
3. Ζάπρα Χριστίνα   
4. Πανιώρη Αναστάσιο 
5. Τζίκα Κωνσταντίνο 
6. Ιωσηφίδη Δαμιανό 
7. Πολυχρονίδη Αναστάσιο 
8. Κανταρτζή Ευάγγελο 

 
Σας προσκαλώ στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας 
Ζωής που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 
11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την 
υπ’αρ. 40/31-03-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την 
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID- 19, 
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00  για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 
73-75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’).  

 
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας για θέση 
στάθμευσης Α.μ.ε.Α. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου 
οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Ωραιοκάστρου του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Γαγανέλη Σ.). 
 
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου 
οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Παντελίδης Α.Ε.). 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου 
οχημάτων σε αγροτεμάχιο στην κτηματική περιοχή Νεοχωρούδας του Δήμου 
Ωραιοκάστρου (Ρότσκος Α.). 
 
ΘΕΜΑ 5ο: 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.) 
 

Ημερομηνία: 11.09.20

Αρ. Πρωτ: 15808



ΘΕΜΑ 6ο: 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.) 
 
ΘΕΜΑ 7ο: 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.) 
 
ΘΕΜΑ 8ο: 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.) 
 
ΘΕΜΑ 9ο: 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.) 
 
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για παράταση ή μη άδειας λειτουργίας μουσικής – 
μουσικών οργάνων  σε ΚΥΕ (Δρυμός). 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
 
 
 
 

                                                ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ                                                                   
                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 


