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ΠΡΟΙΚΗΗ ΤΓΙΚΗΗ  ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

ΓΘΑ ΣΗΜ 3η /2011 ΤΜΕΔΡΘΑΗ (Άρθρο 75, Μ. 3852/10) 

Παξαθαιείζζε λα πξνζέιζεηε ζηε  ζπλεδξίαζε ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα  ηελ 22ε  ηνπ κελόο Mαξηίνπ έηνπο 

2011, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 7.00 κ.κ. γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

 

1. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ Παηιάθα Παζράιε ζηελ Πξνβαηώλα. 

2. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο Κπακπαιηά Υξηζηίλαο ζην Σπρεξό. 

3. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ Εαγγίιε Γεσξγίνπ ζην Σπρεξό. 

4. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο αιή-Ογινύ Θηκπξτέ ζην Κεγάιν Γέξεη. 

5. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο Θαλέιινπ σηεξίαο ζηα Ιάβαξα. 

6. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο Βνπδάθε νθίαο ζηα Ιάβαξα. 

7. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο Πεηαιά Θαινύδαο ζηα Ιάβαξα. 

8. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ Παπαδόπνπινπ Θσλζηαληίλνπ ζηελ Πξνβαηώλα. 

9. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ Θαξαγηαλλίδε Γεσξγίνπ ζην Σπρεξό. 

10. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηεο Γθηόξγθα Δπγελίαο ζην νπθιί. 

11. Ιήςε απόθαζεο γηα αλαλέσζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ γηα 

ην θαηάζηεκα ηνπ Παηιάθα Γεσξγίνπ ζηελ Θνξλνθσιηά. 

12. Ιήςε απόθαζεο γηα ρνξήγεζε ή κε ηεο πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο & 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο "ΣΑΘΚΟ" ( ΘΑΦΔ - ΟΒΔΙΗΣΖΡΗΟ ) ηνπ 

Σζνκπαζίδε Γεσξγίνπ ζην νπθιί. 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  
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