
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 
    
 
 
 
 
                        
             9η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 

Προς  
Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Χ. Αηδονόπουλο, Μ. Κούπκα 
Μ. Καραγιάννη, Δ. Δαγκλή 
Ν. Βαρσάμη, Δ. Αηδονά 
Γ. Κούδα, Γ. Καλφακάκου 
Σπ. Βούγια, Στ. Λιακόπουλο 
 
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. 
Εφ. Κυριζίδη, Στ. Τανιμανίδου,  
Ν. Ζεΐμπέκη 

 
Κοινοποίηση 

      κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο 
κ. Π. Λεκάκη, Πρόεδρο Δημοτικού         
Συμβουλίου 
Αντιδημάρχους 
Εντεταλμένους/ες Συμβούλους 
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα 
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και   
Αυτοτελών Τμημάτων 

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. στην μεικτή 
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια 
ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου 
συμμετοχής σας την 03-12-2021 και ώρα 10:00 π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4830/Α΄/2021, τη με αριθμ. 643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
τη με αριθμ. Αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.72486 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5401/Β΄/20-11-2021) και το 
άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                   
ΑΔΕΙΕΣ INTERNET 
1)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ-
ΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον ΚΕΧΙΟ-
ΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που βρίσκεται στην οδό ΣΟΛΩΝΟΣ αρ. 45. 
(Α.Π.303116/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
2)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ-
ΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ),στον ΚΕΧΙΟ-
ΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που βρίσκεται στην οδό ΟΛΥΜΠΟΥ αρ. 118. 
(Α.Π.308110/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 
3)Κατάργηση κενωθέντος – κλειστού περιπτέρου, επί της οδού Βασ.Γεωργίου 
Α΄ αρ.13-15 
(Α.Π.276722/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
4)Κατάργηση κενωθέντος – κλειστού περιπτέρου, επί της οδού Εγνατίας αρ. 44  
και Συγγρού 
(Α.Π.286952/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ) 
 

5)Κατάργηση κενωθέντος – κλειστού περιπτέρου, επί της οδού Βενιζέλου αρ.44 
(Α.Π.307563/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
6)Kατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη & Κίμωνος 
Βόγα 
(Α.Π.311667/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία) 
7)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Μητρο-
πόλεως αρ. 67 λόγω θανάτου της δικαιούχου 
(Α.Π.285054/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ) 
 

8)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Αντιγονι-
δών αρ.5 λόγω θανάτου της δικαιούχου και κατάργηση της θέσης λόγω μη ύ-
παρξης μίσθωσης 
(Α.Π.310468/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ) 
 

9)Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Τσιμισκή αρ.94 
στην κα. Πολιούδη Βαρβάρα του Νικολάου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 
76 παρ.10 του Ν.4257/2014» (ΦΕΚ Α΄93 /14-4-2014) 
(Α.Π.299115/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ) 
 



10)Μεταβίβαση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Τσιμισκή αρ.58 
στην κα. Μότσιανου Αθηνά του Ιωάννη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 76 
παρ.10 Ν.4257/2014(ΦΕΚ Α΄93 /14-4-2014) 
(Α.Π.301427/2021) 
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία ) 
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
11α)Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας διατήρησης του κοινόχρηστου χα-
ρακτήρα ακινήτου και δυνατότητα υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης από το Πράσινο Ταμείο του Υ.Π.ΕΝ για την απαλλο-
τρίωσή του, φερόμενης ιδιοκτησίας Μπίκου Χρήστου στο Ο.Τ. που περικλείεται 
από τις οδούς Καρανιβάλου- Χανδρινού- Δορυλαίου- Ναυπλίου της 4ης Δημοτι-
κής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατόπιν της υπ’αρ.1399/2011 από-
φαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και β) Παραπομπή στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.274391/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

12α)Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών τμήματος ρέματος Κη-
φισιάς στην περιοχή Νέας Ελβετίας Θεσσαλονίκης και β) Παραπομπή στο Δημο-
τικό Συμβούλιο 
(Α.Π.270878/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

13α)Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη διατήρηση του χώρου 
Παιδικού Σταθμού μεταξύ των οδών Δελφών – Ναρ – Πραξιτέλους - Καραϊσκάκη, 
σε συμμόρφωση προς την υπ’αριθ. 2973/2012 δικαστική απόφαση και β) Παρα-
πομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.294750/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

14α)Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης για τη διατήρηση του χώρου 
Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ.79 που περικλείεται από τις οδούς Αλ. Σταύρου- 
Δανιόλου- Αλκμήνης-ανωνύμου πεζοδρόμου, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν 
παρέλευσης 15ετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού και β) Παραπομπή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.291222/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

15α)Επανεπιβολή της ρυµοτοµικής δέσµευσης σε ακίνητο για τη διάνοιξη της 
οδού Μαραθώνος, στη συµβολή της µε τις οδούς Βαλτετσίου, Γρ. Λαµπράκη και 
Ευαγόρα, λόγω αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης 15ετίας από την έ-
γκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου και β) Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.300020/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

16α)Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτη-
σίας κ.κ. Καϊμακάμη Φιλίππου, Καϊμακάμη Μαγδαληνής και Βουργουτζή Βαΐτσας 
που εμπίπτουν εντός της περιοχής Τροχιοδρομικών, στην 5η Δημοτική Κοινό-
τητα σε τμήματα κοινόχρηστων χώρων, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 
2493/2015 δικαστική απόφαση και β) Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.269499/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 



17α)Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 55/10-06-2020 Απόφασης της Ε-
πιτροπής Ποιότητας Ζωής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για την επέκταση της πρότασης τροποποίησης και για τον καθο-
ρισμό τμήματος της οδού Οδυσσιτών, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Στρ. 
Γενναδίου, ως πεζόδρομου και β) Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.303535/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
18α)Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς ηµέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών ε-
ντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης λόγω των αργιών της 
25ης ∆εκεµβρίου 2021 (Χριστούγεννα), της 1ης Ιανουαρίου 2022 (πρώτη µέρα 
του έτους), και της 6ης Ιανουαρίου 2022 (των Φώτων) και β) Παραπομπή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.286944/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
19α)Έγκριση των εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αναγεν-
νήσεως από την 26ης Οκτωβρίου έως την οδό Γιαννιτσών, για την υλοποίηση 
του έργου βελτιστοποίησης του ποδηλατόδρομου και β)Παραπομπή στο Δημο-
τικό Συμβούλιο 
(Α.Π.240241/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

20α)Έγκριση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, στην οδό Ιουλιανού του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κασσάνδρου και Ολυμπιά-
δος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου επέκτασης του δικτύου Φυσικού Αερίου 
Χαμηλής Πίεσης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης της ΕΔΑΘΕΣΣ (Ε-
ταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης –Θεσσαλίας Α.Ε.) και β) Παραπομπή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.271130/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

21α)Έγκριση Περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στις οδούς Αρμενοπούλου 
(από την οδό Δημ.Γούναρη έως την οδό Εθν. Αμύνης), Δημ. Γούναρη (από την 
οδό Αρμενοπούλου έως την οδό Κων. Μελενίκου), Κων. Μελενίκου (από την 
οδό Δημ. Γούναρη έως την οδό Αρμενοπούλου) και Ν. Ακριτίδη (από την οδό 
Αρμενοπούλου έως τον οικ. αρ. 9), στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Α΄ Ο-
μάδα Επειγόντων Έργων Αποχέτευσης έτους 2020» της ΕΥΑΘ Α.Ε και β) Παρα-
πομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο 
(Α.Π.256913/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
22)Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος για την εξυ-
πηρέτηση των αναγκών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, πλησίον της 
εισόδου των γραφείων του στην εσοχή επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 36. 
(Α.Π.279948/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

 
 



23)Ανανέωση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της Α΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης πλησίον της έδρας 
της επί της οδού Στρ.Μπραντούνα 2. 
(Α.Π.266045+294506/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

24)Ανανέωση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος, 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, έμπροσθεν 
της έδρας της, επί της οδού Κ.Κρυστάλη 4 
(Α.Π.263139/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

25)Aνανέωση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ΄Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, έμπροσθεν της έ-
δρας της, επί της οδού Β.Ηρακλείου 38 
(Α.Π.261139+294506/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

26)Ανανέωση παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ-Διεύθυνση Περιφέρειας Μακε-
δονίας -Θράκης (περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης),  έμπροσθεν του κτιρίου εντός 
εσοχής επί της οδού Αισώπου 20. 
(Α.Π.277398/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
_______________________________________________________________ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
27)Παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες της υπ΄αριθμ.29ης/16-11-2021 
Απόφασης του Συμβουλίου της Γ ́ Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης η οποία 
αφορά έγκριση πρότασης για  τοποθέτηση κομποστοποιητή σε πλατεία της 
περιοχής της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο συνεργασίας της Κοινότητας 
με την inCommOn (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) για την υλοποίηση 
προγράμματος κομποστοποίησης 
(Α.Π.305918/2021) 
(Γ΄Κοινότητα) 
 

 
     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                        

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ 
                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
                                                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
                                                            ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 



Ακριβές Αντίγραφο
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∆ήµος Θεσσαλονίκης
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