
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                     
   

                      
             12η  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 Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 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

1)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον ΕΛ ΧΑΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 
που βρίσκεται στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 06.
(Α.Π.302052/2022 )
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

2)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ που βρίσκεται στην οδό ΚΑΡΑΚΑΣΗ αρ. 60.
(Α.Π.302057/2022 )
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

3)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), στον ΕΛ ΧΑΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛ 
που βρίσκεται στην οδό ΛΑΜΠΡΑΚΗ αρ. 90
(Α.Π.306755/2022 )
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
4)Έγκριση ανάκλησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού 
Αλ. Παπαναστασίου αρ. 90, λόγω θανάτου της δικαιούχου
(Α.Π.299781/2022 )
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
5)Έγκριση ανάκλησης της υπ ΄αριθμ. 257207/12-10-2021 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» (30291-15138) ιδιοκτησίας του ΑΡΑΠΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού 
Ορβήλου αρ. 1
(Α.Π.318465/2022 )
(Δ/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6)α)Eπανεπιβολή της ρυµοτοµικής δέσµευσης σε ακίνητο, φερόµενης ιδιοκτησίας 
Νικόλαου Αναστασιάδη, για τη διάνοιξη της οδού Αγίου ∆ηµητρίου στο τµήµα της 
µεταξύ των οδών Γρ. Λαµπράκη και Αλλονήσου στη 4η ∆ηµοτική Κοινότητα, λόγω 
αυτοδίκαιης άρσης, κατόπιν παρέλευσης 15ετίας από την έγκριση του ρυµοτοµικού 
σχεδίου, σε εφαρµογή του άρθρου 88 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/τ.Α/09-12-2020) 
και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο.
(Α.Π.274135/2022 )
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

7)α)Γνωµοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου «Καταφύγιο εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής και 
ναυταθλητισµού στη θέση Ποσειδώνιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» και β)παραπομπή 
στο δημοτικό συμβούλιο.
(Α.Π.317983/2022 )
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)



8α)Τροποποίηση εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε τµήµα του Ο.Τ. 34 επί της 
οδού 26ης Οκτωβρίου στην περιοχή του πρώην εργοστασίου ΦΙΞ και β)παραπομπή 
στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.67017/2022 )
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ         
9α)Έγκριση κοπής συνολικά εκατόν εξήντα οκτώ (168) δένδρων-λεύκες, που 
φύονται κατά μήκος των πεζοδρομίων, σε δενδροδόχους στις οδούς 
Κωνσταντινουπόλεως (66 δένδρα) και Κωνσταντίνου Καραμανλή (102 δένδρα), της 
5ης Δημοτικής Κοινότητας, με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και 
β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.301339 /2022 )
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

10α)Έγκριση κοπής συνολικά  ενενήντα δύο (92) δένδρων Λεύκας (Populus spp.) 
κατά μήκος των πεζοδρομίων, σε δενδροδόχους στις οδούς Δελφών (70 δένδρα) και 
Αλ. Παπαναστασίου (22 δένδρα), της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, με τη διαδικασία 
έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.312960 /2022 )
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

11α)Έγκριση κοπής συνολικά επτά (7) επικίνδυνων δένδρων, που φύονται σε 
δενδροδόχους στα πεζοδρόμια επί της οδού Αλεξάνδρου Σταύρου, έξι (6) είδους 
λεύκας και μιας (1) ψευδοακακίας με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής 
κλίμακας και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.307480/2022 )
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

12α)Έγκριση κοπής σαράντα ένα (41) δένδρων είδους λεύκης, που φύονται στην 
«Πλατεία Δικαστηρίων» σε διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από 
τις οδούς Ιουστινιανού - Μητροπολίτου Γενναδίου -Φιλίππου & Χαλκέων και 
β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.301347/2022 )
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

13α)Έγκριση κοπής, συνολικά  δέκα (10) δένδρων-λεύκες, που φύονται επί της οδού 
Αγνώστου Στρατιώτη στο ύψος μεταξύ των οδών Φιλίππου και Ολύμπου πέντε (5 
δένδρα) και επί της οδού Μητροπολίτη Γενναδίου πέντε (5 δένδρα), με τη διαδικασία 
της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.304933/2022 )
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

14α)Έγκριση κοπής δύο (2) δένδρων κωνοφόρων-Πεύκης, ενός (1) δένδρου- 
πλατάνου και τριών (3) δένδρων -λεύκης σε πάρκα, παιδικές χαρές, χώρους 
πρασίνου, παρτέρια της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, με τη διαδικασία έγκρισης 
εργασιών μικρής κλίμακας και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.312959/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)



15α)Έγκριση κοπής δεκατριών (13) δέντρων Ψευδακακίας που φύονται στην οδό 
Χειμάρρας στους αριθμούς 3,5,6,7,8,10,28 και 32, καθώς επίσης έναντι του 28ου 
Γυμνασίου και έξω από αυτό, με τη διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας 
και β)παραπομπή στο δημοτικό συμβούλιο
(Α.Π.321744/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

ΔΙΑΦΟΡΑ
      16α) Έγκριση αυτόματης ανανέωσης για το έτος 2023 (μέσω ηλεκτρονικού συστήματος) 

των καρτών στάθμευσης μόνιμου κατοίκου της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας (Ζώνη Γ) που 
έχουν εκδοθεί τα παρελθόντα έτη και είναι σε ισχύ έως 31/12/2022 και β) έγκριση 
διάθεσης ηλεκτρονικής κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου έτους 2023 για την Γ΄ 
Δημοτική Κοινότητα (Ζώνη Γ΄)
(Α.Π.320671/2022)
(Γ΄ Κοινότητα)

 
                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                              

                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ
                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Mylona Dimitra
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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