
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2013 
       

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 
29-01-2013 ΒΕΙΚΩΞΒ-1ΑΓ 

2. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
29-01-2013 ΒΕΙΚΩΞΒ-1Ρ1 

3. Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2320/18-

01-2013 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.) 
29-01-2013 ΒΕΥΑΩΞΒ-Κ6Σ 

4. Ανάκληση αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2800/18-

01-2013 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.) 

29-01-2013 ΒΕΥΑΩΞΒ-47Β 

5. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
13-02-2013 ΒΕΥΑΩΞΒ-ΔΙ6 

6. Εξέταση αίτησης επαναχορήγησης άδειας 

λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
13-02-2013 ΒΕΤ4ΩΞΒ-ΗΙΛ 

7. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
11-03-2013 ΒΕΔ2ΩΞΒ-7ΨΕ 

8. Επανεξέταση θέματος με τίτλο: “Εξέταση αίτησης 

επαναχορήγησης της υπ’ αριθμ. 14009/2001 άδειας 

λειτουργίας Κ.Υ.Ε.” 

11-03-2013 ΒΕΔΑΩΞΒ-8ΟΟ 

9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 3/2013 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και επανεξέταση του 

θέματος σχετικά με την οριστική αφαίρεση αδειών 

Κ.Υ.Ε. 

11-03-2013 ΒΕΔΑΩΞΒ-Ξ9Ξ 

10. Επανεξέταση θέματος σχετικά με την ανάκληση της 

υπ’ αριθμ. 39463/2012 άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
11-03-2013 ΒΕΔΑΩΞΒ-ΗΙΡ 

11. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
04-04-2013 ΒΕΑΗΩΞΒ-0ΝΜ 

12. Επανεξέταση θέματος με τίτλο: “Ανάκληση αδειών 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2800/18-01-2013 

έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.)” 

04-04-2013 ΒΕΑΗΩΞΒ-ΑΟ7 

13. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
20-05-2013 ΒΕΝ5ΩΞΒ-ΓΤ5 

14. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

αποχαρακτηρισμό τμήματος παλαιάς εθνικής οδού 
20-05-2013 ΒΕΝΝΩΞΒ-122 

15. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

τη στάθμευση οχημάτων επί της οδού Αγίων 

Θεοδώρων, από τη συμβολή των οδών Αγίων 

Θεοδώρων και Σκρα έως τη συμβολή Αγίων 

Θεοδώρων και Εμ. Ρήγα  

20-05-2013 ΒΕΝΝΩΞΒ-2ΦΥ 

16. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 

Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ορεστιάδας 

20-05-2013 ΒΕΝΝΩΞΒ-Β3Γ 

17. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων, χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής 

και παράτασης ωραρίου μουσικής 
04-06-2013 ΒΕΖΚΩΞΒ-Ε37 

18. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 

πρόσβασης μέσω Κ.Χ. στο Ο.Τ. 468 
04-06-2013 ΒΕΖΚΩΞΒ-0ΧΚ 
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19. Επανεξέταση θέματος σχετικά με τη λειτουργία του 

καταστήματος του κ. Τσομπανίδη Ανδρέα μετά από 

γνωμοδότηση του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και 

Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας  

04-06-2013 ΒΕΖΞΩΞΒ-Ψ9Ξ 

20. Εξέταση αίτησης επαναχορήγησης άδειας 

λειτουργίας Κ.Υ.Ε. του κ. Τονίδη Παναγιώτη  
04-06-2013 ΒΕΖΞΩΞΒ-7Β8 

21. Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

23814/04-06-2013 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών Κ.Υ.Ε.) 

25-06-2013 ΒΕΖ8ΩΞΒ-1ΒΗ 

22. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

23-07-2013 ΒΛ45ΩΞΒ-ΠΝΡ 

23. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

10-09-2013 ΒΛ9ΕΩΞΒ-Ξ9Σ 

24. Τροποποίηση όρων δόμησης  10-09-2013 ΒΛ9ΕΩΞΒ-2ΒΝ 

25. Επανεξέταση θέματος μετά από γνωμοδότηση του 

Τμήματος Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Ορεστιάδας 

10-09-2013 ΒΛ9ΕΩΞΒ-Π4Ξ 

26. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

30-09-2013 ΒΛΛΠΩΞΒ-73Β 

27. Παραχώρηση κατά χρήση ιδιωτικού οικοπέδου  30-09-2013 ΒΛΛΠΩΞΒ-6Χ5 

28. Εισήγηση προς του Δημοτικό Συμβούλιο για 

χορήγηση άδειας διέλευσης και στάθμευσης σε 

δημότη ΑΜΕΑ, καθώς και τοποθέτηση 

απαγορευτικών πινακίδων 

30-09-2013 ΒΛΛΠΩΞΒ-ΖΛΣ 

29. Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος (Σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 42491/24-09-2013 έγγραφο Γρ. Εκδ. Αδειών 

Κ.Υ.Ε.) 

30-09-2013 ΒΛΛΠΩΞΒ-Η75 

30. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

16-10-2013 ΒΛΛΗΩΞΒ-66Ω 

31. Έγκριση αιτήσεων για προέγκριση άδειας 

λειτουργίας καταστημάτων, χορήγηση άδειας 

λειτουργίας μουσικής και παράτασης ωραρίου 

μουσικής 

18-11-2013 ΒΛ11ΩΞΒ-499 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A89%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-7%CE%928
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%95%CE%968%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%92%CE%97
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B45%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%9D%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9E9%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%92%CE%9D
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B9%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A04%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-73%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-6%CE%A75
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%9B%CE%A3
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%A0%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9775
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-66%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%9B11%CE%A9%CE%9E%CE%92-499

