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             10η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Προς 
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Μ. Καραγιάννη, Ι. Κοσμοπούλου,
Ν. Ζεϊμπέκη, Χ. Αηδονόπουλο,
Δ. Δαγκλή, Δ. Αηδονά,
Γ. Κούδα, Γ. Καλφακάκου
Δ. Ακριτίδου, Κ. Ιακώβου
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

     Ν. Βαρσάμη, Π. Λεκάκης,
Στ. Τανιμανίδου, Στ. Καλαϊτζίδης, 
Χρ. Αρχοντή, Μ.Αρβανιτίδου
Κοινοποίηση

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

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στην μεικτή 
τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια 
ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 
του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ136/τεύχος Α΄/09-07-2022) και το άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα για τη λήψη απόφασης επί 
των παρακάτω θεμάτων:



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
1)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού 
Βασ. Όλγας αρ. 72, λόγω θανάτου της δικαιούχου
(Α.Π.272596/2022 )
Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

2)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στο πάρκο – 
πλατεία στη συμβολή της με ανώνυμη οδό έναντι του Νέου Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Θεσσαλονίκης, λόγω θανάτου του δικαιούχου
(Α.Π.272601/2022 )
Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

3)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 
αρ.54 λόγω θανάτου της δικαιούχου και κατάργηση της θέσης λόγω μη λειτουργίας 
από το 2019.
(Α.Π.285426/2022 )
Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
4)Έγκριση Οριστικής διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του καταστήματος 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, με διακριτικό τίτλο «KING BAR», ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΠΑΛΕ ΕΛΕΝΗΣ, 
λόγω επιβολής τριών (3) ποινών προσωρινής διακοπής λειτουργίας του και 
βεβαίωσης νέας παράβασης εντός έτους από την έκτιση της τρίτης (3ης) 
προσωρινής διακοπής
(Α.Π.259441/2022 )
Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)α)Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 45/12-03-2019 (με ΑΔΑ:90Η4ΩΡ5-7ΩΕ) Απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία εγκρίθηκε η «Τροποποίηση του 
ρυµοτοµικού σχεδίου για την επανεπιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε 
ακίνητο εντός του χαρακτηρισµένου χώρου πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου που 
περικλείεται από τις οδούς Κασσάνδρου - Σελεύκου - Αγίου ∆ηµητρίου - Αγίου 
Νικολάου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε συµµόρφωση προς την 5912/1995 απόφαση 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
(Α.Π.278166/2022)
Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
6)α)Έγκριση έκτακτης µεταφοράς ηµέρας λειτουργίας λαϊκών αγορών εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης λόγω των αργιών της 26ης Οκτωβρίου 
2022 και της 28ης Οκτωβρίου 2022 και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
(Α.Π.270904/2022)
Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
7)α)Kαθορισµός του τµήµατος της οδού Κορίνθου µεταξύ των οδών Αιτωλικού και 
Παπάφη και του τµήµατος της οδού Οδυσσιτών µεταξύ των οδών Κορίνθου και 
Στρατηγού Γενναδίου ως πεζόδροµων, στο πλαίσιο διαδικασίας βάσει του υπ’ αριθµ. 
∆.Ο.Υ.-οικ./2696/Φ.252 /18-5-2018 εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών, στο 
οποίο περιλαµβάνονται τόσο η κυκλοφοριακή όσο και η πολεοδοµική ρύθµιση για 
τον καθορισµό πεζοδρόµων και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
(Α.Π.263626/2022)
Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8)α)Έγκριση κοπής οχτώ (8) δένδρων επί των οδών Βάκχου, Προμηθέως & 
Ταντάλου, με τη διαδικασία έγκρισης άδειας εργασιών μικρής κλίμακας και 
β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο
(Α.Π.284666/2022)
Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

9)α)Έγκριση κοπής εκατόν εβδομήντα πέντε (175) δένδρων «Σοφόρας (Sophora 
japonica)» κατά μήκος των πεζοδρομίων, σε δενδροδόχους της οδού Κρήτης, με 
τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και β)παραπομπή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο
(Α.Π.287571/2022)
Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
10)Ανανέωση παραχώρησης µιας (1) θέσης στάθµευσης οχημάτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 
έμπροσθεν της εισόδου της έδρας της, επί της οδού Λύτρα 8 και η οποία είχε 
παραχωρηθεί με την αρ.230/20-11-2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Α.Π.252346/2022)
Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

                 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
        ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

     ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
mylona d.mylona
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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