
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2015 
       

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

20-01-2015 ΩΨ9ΤΩΞΒ-ΣΝΧ 

2. Έγκριση ανανέωσης άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής 

προέλευσης 

20-01-2015 7ΝΠΡΩΞΒ-ΠΡ6 

3. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

16-02-2015 7Ρ7ΛΩΞΒ-ΝΜ5 

4. Εξέταση αίτησης επαναχορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας ΚΥΕ 
16-02-2015 ΩΑ7ΗΩΞΒ-Σ0Φ 

5. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής 

προέλευσης 

16-02-2015 777ΧΩΞΒ-6Λ6 

6. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

02-03-2015 ΒΜΝΠΩΞΒ-726 

7. Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών  
02-03-2015 63ΘΗΩΞΒ-6ΒΕ 

8. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
02-03-2015 70Τ5ΩΞΒ-ΒΗΔ 

9. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

27-03-2015 7ΞΩΚΩΞΒ-Ι67 

10. Εξέταση αίτησης επαναχορήγησης άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας ΚΥΕ 
27-03-2015 71ΩΗΩΞΒ-ΠΜΞ 

11. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
27-03-2015 ΩΚΧΓΩΞΒ-55Α 

12. Επανεξέταση αιτήματος για κοπή δέντρων 
27-03-2015 7ΖΧ6ΩΞΒ-ΗΜ9 

13. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων επί 

αγροτικής οδού 
27-03-2015 ΒΧΖΟΩΞΒ-ΚΤΟ 

14. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

21-04-2015 7Ξ4ΑΩΞΒ-ΞΥΒ 

15. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής 

προέλευσης 

21-04-2015 ΩΤΕΛΩΞΒ-ΒΡΟ 

16. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουρ-

γίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής και παράτασης ωραρίου μουσικής 

05-05-2015 7ΒΨ0ΩΞΒ-ΛΣΞ 

17. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
05-05-2015 7ΠΔ0ΩΞΒ-Θ5Λ 

18. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουρ-

γίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας 

μουσικής και παράτασης ωραρίου μουσικής 

19-05-2015 ΩΞΡΒΩΞΒ-ΙΚΧ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A89%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9D%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%A16
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A17%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9D%CE%9C5
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19. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων  
19-05-2015 7ΞΣ4ΩΞΒ-ΞΤΟ 

20. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών για διάθεση προϊόντων φυτικής 

προέλευσης 

19-05-2015 ΨΒΝΤΩΞΒ-1ΣΗ 

21. Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών  
19-05-2015 Ω40ΕΩΞΒ-Β0Φ 

22. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

τροποποίηση των όρων δόμησης του ρυμοτομικού 

σχεδίου Δημοτικής Κοινότητας Ν. Βύσσας 

16-06-2015 ΩΥΡ9ΩΞΒ-5ΘΝ 

23. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
16-06-2015 74ΑΙΩΞΒ-Β1Ζ 

24. Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών  
16-06-2015 6ΤΞ4ΩΞΒ-29Υ 

25. Οριστική παύση λειτουργίας επιχείρησης που 

λειτουργεί με το καθεστώς της γνωστοποίησης  
16-06-2015 ΩΔ7ΝΩΞΒ-67Η 

26. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
16-06-2015 6ΘΗΞΩΞΒ-Α44 

27. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

07-07-2015 Ω02ΣΩΞΒ-ΙΚΗ 

28. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
07-07-2015 ΨΒΛΨΩΞΒ-ΠΑΣ 

29. Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών  
07-07-2015 7ΥΕ0ΩΞΒ-ΧΗΟ 

30. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου 

Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρομίων της πόλης της 

Ν. Ορεστιάδας 

07-07-2015 7ΚΖΚΩΞΒ-ΞΘΠ 

31. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 196/2011 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και παράταση 

ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για 

καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που 

εδρεύουν στο Δήμο Ορεστιάδας 

07-07-2015 6ΥΙΧΩΞΒ-ΗΞΨ 

32. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

θέσεις στάθμευσης μοτοποδηλάτων  
07-07-2015 6ΟΜΞΩΞΒ-ΠΧ8 

33. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

τη στάθμευση των οχημάτων επί της Βασ. Κων/νου 

(από Ορέστου έως Σιδηροδρομικό Σταθμό) 

07-07-2015 ΩΖ05ΩΞΒ-75Θ 

34. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

τη στάθμευση των οχημάτων και την ελεγχόμενη 

στάθμευση στο κέντρο της πόλης  

07-07-2015 693ΑΩΞΒ-ΠΝ9 

35. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

27-07-2015 7Ε3ΓΩΞΒ-ΓΚΡ 

36. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
27-07-2015 Ω8ΝΒΩΞΒ-ΧΒ4 

37. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων  
27-07-2015 7ΨΒΑΩΞΒ-ΚΑΖ 

38. Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου του ΚΑΦΕ – 

ΜΠΑΡ “MOONWALK” 

27-07-2015 Β8Ν8ΩΞΒ-Η0Α 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9E%CE%A34%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A4%CE%9F
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https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9A%CE%96%CE%9A%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%98%CE%A0
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A5%CE%99%CE%A7%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%97%CE%9E%CE%A8
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https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A8%CE%92%CE%91%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%91%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%928%CE%9D8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%970%CE%91


39. Έγκριση αίτησης Κ.Υ.Ε. για παράταση ωραρίου 

μουσικής 
13-08-2015 ΩΓΑΩΩΞΒ-ΣΒ9 

40. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
13-08-2015 ΩΝΦΩΩΞΒ-ΥΤΞ 

41. Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών  
13-08-2015 617ΗΩΞΒ-2ΚΡ 

42. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
13-08-2015 ΩΟ3ΞΩΞΒ-3ΜΙ 

43. Λήψη απόφασης σχετικά με χρήση κοινόχρηστου 

χώρου για πρόσβαση σε ιδιοκτησία 
13-08-2015 ΩΦΦΕΩΞΒ-ΡΟ3 

44. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
11-09-2015 7ΦΑΓΩΞΒ-2ΛΤ 

45. Δημιουργία μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην 

οδό Αγ. Θεοδώρων  
11-09-2015 Ω73ΛΩΞΒ-Ι6Κ 

46. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου 

Νέου Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων Ν. 

Ορεστιάδας 

11-09-2015 7ΦΗΘΩΞΒ-9ΙΝ 

47. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και 

στάθμευσης (Α.Μ.Ε.Α.) 

11-09-2015 71ΨΖΩΞΒ-ΣΙ7 

48. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

02-10-2015 6ΩΘΨΩΞΒ-ΦΩΔ 

49. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων  
02-10-2015 ΩΖ6ΓΩΞΒ-Ψ5Τ 

50. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
16-10-2015 785ΦΩΞΒ-8ΜΩ 

51. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
16-10-2015 ΩΩΦ7ΩΞΒ-ΖΗΑ 

52. Καταγραφή απόψεων για το Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Ορεστιάδας 

16-10-2015 ΩΥΜΦΩΞΒ-ΣΙ9 

53. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

είσοδο – έξοδο οχημάτων επί της συμβολής των 

οδών Αναγεννήσεως και Σμύρνης στην Οινόη 

Ορεστιάδας 

16-10-2015 791ΒΩΞΒ-ΛΜΨ 

54. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

την τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης οχημάτων 

και πρόσβασης ΑμεΑ στη Δ.Ε.Υ.Α.Ο.  

16-10-2015 7Ζ67ΩΞΒ-ΩΔ7 

55. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

10-11-2015 6ΔΗΖΩΞΒ-ΛΜΕ 

56. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
10-11-2015 ΩΖΑ7ΩΞΒ-2ΘΕ 

57. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους 
10-11-2015 ΒΧΙΖΩΞΒ-7Α0 

58. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων  
10-11-2015 6ΙΘΓΩΞΒ-76Σ 

59. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών 
24-11-2015 6ΟΘΞΩΞΒ-2ΨΡ 

60. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μεικτής 

επιχείρησης Μαζικής εστίασης & αναψυχής – 
24-11-2015 ΩΜΖΙΩΞΒ-ΣΕ1 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%93%CE%91%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%929
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%A6%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A5%CE%A4%CE%9E
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https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%A6%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9F3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%9B%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A973%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%996%CE%9A
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A6%CE%97%CE%98%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%99%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71%CE%A8%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%997
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%98%CE%A8%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A6%CE%A9%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%966%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A85%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/785%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-8%CE%9C%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%A67%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%97%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A5%CE%9C%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%999
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/791%CE%92%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9C%CE%A8
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9667%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A9%CE%947
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%97%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9C%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%96%CE%917%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%98%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%A7%CE%99%CE%96%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%910
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%99%CE%98%CE%93%CE%A9%CE%9E%CE%92-76%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F%CE%98%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A8%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9C%CE%96%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%951


Επιχείρηση αναψυχής καθώς και Επιχείρηση 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 

ποτών (Καφετέρια) ως μεικτή με Επιχείρηση 

προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου 

61. Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων  24-11-2015 ΩΘΨΠΩΞΒ-ΞΣ0 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A8%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E%CE%A30

