
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 2018 
       

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

1 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

15/01/2018 78Α0ΩΞΒ-ΖΦ8 

2 
Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 
τoποθέτηση απαγορευτικών  πινακίδων  στάσης  και  
στάθμευσης  (Α.Μ.Ε.Α) 

15/01/2018 ΩΕΘ9ΩΞΒ-ΡΦΒ 

3 

Eισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά  την 
μονοδρομηση  της οδού Αθ. Διάκου στην 
Ορεστιάδα, καθ΄όλο το μήκος  από τη συμβολή της 
με την οδό Ζαρίφη έως τη συμβολή της με την οδό 
Ορέστου ,  με κατεύθυνση από Δυτικά προς 
Ανατολικά 

30/01/2018 69ΕΜΩΞΒ-Λ0Φ 

4 

«Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, με την επωνυμία «social» 
ιδιοκτησίας Δημητριάδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 
επί της οδού Εμ.Ρήγα 17» 

15/01/2018 665ΥΩΞΒ-ΣΚΧ 

5 
«Ανάκληση άδειας λειτουργίας και αναστολή 
λειτουργίας « Δημόσιας- Αθλητικής Κολυμβητικής 
Δεξαμενής 

12/02/2018 Ω8ΝΦΩΞΒ-4ΥΖ 

6 
«Ακύρωση διαδικασίας χορήγησης και βελτίωσης-
τοποθέτησης πωλητών για συμμετοχή στις Λαϊκή 
αγορά της Ν. Ορεστιάδας» 

12/02/2018 675ΥΩΞΒ-Ω75 

7 

Αποδοχή αιτήσεων διαγραφής από τα μητρώα των 
παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Ορεστιάδας, 
διαγραφή από τις θέσεις τους και χαρακτηρισμός 
των θέσεων ως κενές. 

12/03/2018 ΩΦΤΥΩΞΒ-ΒΚΑ 

8 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

12/03/2018 75ΚΕΩΞΒ-ΠΓ4 

9 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

08/05/2018 660ΡΩΞΒ-ΛΓ2 

10 
Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη 
δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης Ταξί επι της 
οδού Βας. Κων/νου στην Ορεστιάδα 

10/05/2018 663ΝΩΞΒ-ΖΗΥ 

11 

Καθορισμός χρήσης γής για δωρεάν παραχώρηση 
έκτασης για κοινωφελή σκοπό (Πράσινο Σημείο και 
κατασκευή χώρων στάθμευσης) του αριθμ. 814 
ακινήτου, εμβαδού 21.725,53 τ.μ. αναδασμού έτους 
1996 του αγροκτήματος Σάκκου - Δήμου 
Ορεστιάδας Νομού Έβρου 

10/05/2018 64Ε3ΩΞΒ-ΖΤΔ 

12 Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Υπαίθριου 
Εμπορίου 14/06/2018 ΩΖ37ΩΞΒ-Δ58 

13 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

14/06/2018 Ψ7ΝΞΩΞΒ-ΡΟ7 

https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%910%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A68
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%989%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A6%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/doc/69%CE%95%CE%9C%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B0%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/doc/665%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A3%CE%9A%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9D%CE%A6%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A5%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/675%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A975
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%9A%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%9A%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A0%CE%934
https://diavgeia.gov.gr/doc/660%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%932
https://diavgeia.gov.gr/doc/663%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%97%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%953%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%96%CE%A4%CE%94
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9637%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9458
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9D%CE%9E%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%9F7


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

14 

«Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, με την επωνυμία «social» 
ιδιοκτησίας Δημητριάδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 
επί της οδού Εμ.Ρήγα 17» 

15/06/2018 Ω8Η6ΩΞΒ-11Υ 

15 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαγραφή από τις θέσεις της Λαϊκής 
Αγοράς Ορεστιάδας δυο επαγγελματιών 
παραγωγών και χαρακτηρισμός των θέσεων τους ως 
κενές. 

15/06/2018 ΩΔΘΕΩΞΒ-2ΤΟ 

16 Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Υπαίθριου 
Εμπορίου 14/06/2018 ΨΡΨΡΩΞΒ-ΟΞ4 

17 
Εισήγηση προς το Δ.Σ. για επαναπροσδιορισμό των 
ζωνών, όπως αυτές ορίστηκαν  με την  αριθμ. 
64/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

23/07/2018 ΨΥΑ6ΩΞΒ-ΜΨΖ 

18 Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Υπαίθριου 
Εμπορίου 23/07/2018 ΨΜΕ6ΩΞΒ-23Ρ 

19 
Διαγραφή από τις θέσεις της Λαϊκής Αγοράς 
Ορεστιάδας δυο επαγγελματιών παραγωγών και 
χαρακτηρισμός των θέσεων τους ως κενές. 

23/07/2018 9ΒΦΥΩΞΒ-ΚΗΟ 

20 Nέα χωροθέτηση  Λαϊκής Αγοράς Ορεστιάδας 23/07/2018 ΨΝΕΛΩΞΒ-4ΨΛ 

21 

«Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, με την επωνυμία «social» 
ιδιοκτησίας Δημητριάδη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, 
επί της οδού Εμ.Ρήγα 17 

23/07/2018 6Α6ΥΩΞΒ-Γ8Ε 

22 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  
ωραρίου μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν 
στο Δήμο Ορεστιάδας 

23/07/2018 6Υ58ΩΞΒ-ΚΞ6 

23 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  23/2018  
 
 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
προσδιορισμό τρόπου και τιμών χρέωσης 
καθαρισμού οικοπέδων ιδιωτών εντός και εκτός 
σχεδίου για πρόληψη  πυρκαγιάς. 

10/08/2018 7ΔΤΥΩΞΒ-ΡΧ1 

24 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

02/10/2018 6ΦΘ7ΩΞΒ-75Χ 

25 Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού Υπαίθριου 
Εμπορίου 02/10/2018 ΩΟΔΤΩΞΒ-3ΡΩ 

26 Έγκριση η μη κοπής δέντρων που φύονται σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ορεστιάδας 05/10/2018 7ΔΗ2ΩΞΒ-4ΔΩ 

27 
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τον 
επαναπροσδιορισμό ζωνών των κοινόχρηστων 
χώρων του Δήμου Ορεστιάδας. 

05/10/2018 6ΤΛ1ΩΞΒ-Κ1Τ 

28 
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την 
τοποθέτηση  απαγορευτικών πινακίδων  στάσης & 
στάθμευσης ( Α.Μ.Ε.Α. ) 

10/10/2018 Ψ1ΙΙΩΞΒ-ΜΙΑ 

29 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την 
τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και 10/10/2018 6ΔΕ8ΩΞΒ-9ΟΕ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%976%CE%A9%CE%9E%CE%92-11%CE%A5
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-2%CE%A4%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A8%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9F%CE%9E4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%916%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%A8%CE%96
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%956%CE%A9%CE%9E%CE%92-23%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A6%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%97%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%A8%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%916%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%938%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A558%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A%CE%9E6
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%A4%CE%A5%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A1%CE%A71
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%987%CE%A9%CE%9E%CE%92-75%CE%A7
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%94%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-3%CE%A1%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%94%CE%972%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%94%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9B1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9A1%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9C%CE%99%CE%91
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%958%CE%A9%CE%9E%CE%92-9%CE%9F%CE%95


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων 

30 
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσον αφορά την 
κατάληψη τμήματος οδοστρώματος για την 
τοποθέτηση κατασκευής στάθμευσης ποδηλάτων 

10/10/2018 61ΛΩΩΞΒ-4ΔΓ 

31 Έγκριση η μη κοπής δέντρων που φύονται σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ορεστιάδας 12/10/2018 ΩΙΒ1ΩΞΒ-0ΧΟ 

32 
Έγκριση αιτήσεων για παράταση ωραρίου μουσικής 
, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

16/10/2018 Ω7ΧΗΩΞΒ-ΕΡΩ 

33 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά  
τροποποίηση της αριθμ.365/2017 απόφασης του 
Δ.Σ. σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της 
πλατείας Νέας Ορεστιάδας  του Δήμου Ορεστιάδας 

12/10/2018 Ω9Π0ΩΞΒ-Β6Ω 

34 Έγκριση χορήγησης  άδειας  παραγωγού  Υπαίθριου  
Εμπορίου 22/11/2018 ΨΑΡΩΩΞΒ-ΒΓΜ 

35 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

29/11/2018 Ω2ΕΝΩΞΒ-456 

36 
Έγκριση αιτήσεων για παράταση ωραρίου μουσικής 
, για καταστήματα που εδρεύουν  στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

04/12/2018 ΨΛΘΡΩΞΒ-Χ5Ο 

37 
Διαγραφή από το μητρώο της Λαϊκής Αγοράς 
Ορεστιάδας της Τσομπανίδου  Αθηνάς του  Χρήστου  
και  χαρακτηρισμός των θέσεων  ως κενές. 

22/11/2018 7ΥΦ5ΩΞΒ-Δ34 

38 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση νέου 
κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών  του 
Δήμου Ορεστιάδας, σε αντικατάσταση του παλιού 
κανονισμού, λόγω αλλαγής νομοθεσίας 
(Ν.4497/2017-ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄) 

26/11/2018 6ΥΖ3ΩΞΒ-5Η8 

39 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά  
τροποποίηση της αριθμ.365/2017 απόφασης του 
Δ.Σ. σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας της 
πλατείας Νέας Ορεστιάδας  του Δήμου Ορεστιάδας 

22/11/2018 Ψ99ΤΩΞΒ-Χ2Ε 

40 
Έγκριση αιτήσεων για  παράταση  ωραρίου 
μουσικής, για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

29/11/2018 ΨΔ51ΩΞΒ-1ΟΜ 

41 

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά α) 
Την έγκριση του  κανονισμού λειτουργίας για τις 
θρησκευτικές ή επετειακές εμποροπανηγύρεις του 
Δήμου Ορεστιάδας. β) Χωροθέτηση, αριθμός 
αδειών και διάρκεια αυτών, για υπαίθριο εμπόριο 
σε υπαίθριες θρησκευτικές ή επετειακές 
εμποροπανηγύρεις των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου. 

29/11/2018 6ΡΖΕΩΞΒ-ΛΝ7 

42 Έγκριση αιτήσεων για παράταση ωραρίου μουσικής, 
για καταστήματα που εδρεύουν στο Δήμο 
Ορεστιάδας 

21-12-2018 Ω6ΦΤΩΞΒ-59Φ 

43 Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ορεστιάδας 21-12-2018 Ω37ΗΩΞΒ-1ΡΟ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%9B%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-4%CE%94%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%921%CE%A9%CE%9E%CE%92-0%CE%A7%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A97%CE%A7%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%95%CE%A1%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%A00%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%926%CE%A9
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A1%CE%A9%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%92%CE%93%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9E%CE%92-456
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A75%CE%9F
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A5%CE%A65%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9434
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%963%CE%A9%CE%9E%CE%92-5%CE%978
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A899%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A72%CE%95
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9451%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%9F%CE%9C
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%96%CE%95%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%9B%CE%9D7
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A96%CE%A6%CE%A4%CE%A9%CE%9E%CE%92-59%CE%A6
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A937%CE%97%CE%A9%CE%9E%CE%92-1%CE%A1%CE%9F


Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ 

44 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
τοποθέτηση  απαγορευτικών πινακίδων  στάσης & 
στάθμευσης  Α.Μ.Ε.Α. στην Τοπική Κοινότητα 
Ριζίων. 

21-12-2018 ΨΧΜΣΩΞΒ-Φ6Φ 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A7%CE%9C%CE%A3%CE%A9%CE%9E%CE%92-%CE%A66%CE%A6

