
 

 

«ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ » 
 

Σας θαιούκε ζε ζσλεδρίαζε ηες Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής θαη ζύκθφλα κε ηο άρζρο 77 ηοσ Λ. 4555/18, 

ποσ ζα γίλεη ζηο Γημαπσείο (Γπηγ. Ιαμππάκη 240, 2ορ όποθορ, Γπ. Ανηιδημάπσος, αίθοςζα απ. 207-

208 ) ζηης 28 Ηοςνίος 2022, εκέρα Ρπίηη θαη ώρα 14:00, προθεηκέλοσ λα ζσδεηήζοσκε θαη λα ιάβοσκε 

απόθαζε  γηα ηα αθόιοσζα ζέκαηα:  

 (Πε πεπίπηωζη αποςζία ζαρ, παπακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληπωμαηικό ζαρ μέλορ.) 

 1. Λήυε απόθαζες γηα ηελ έγθρηζε ή κε θαηαζθεσής ράκπας ΑΜΕΑ ζηελ  είζοδο ηοσ Super Market 
« ΘΟΖΡΗΘΝΠ »  επί ηες οδού Ραξιαπσών απιθμ. 9-11 ζηον Θοπςδαλλό. 

2. Λήυε απόθαζες ζτεηηθά κε ηελ θοπή ενόρ (1) πεύθοσ, ποσ βρίζθεηαη ζηο πεδοδρόκηο, ζηελ 

δηεύζσλζε Λοηαπά απ. 37 ζηολ Κορσδαιιό, επεηδή ηο ρηδηθό ηοσ ζύζηεκα έτεη εηζτφρήζεη ζηο 
ροιόη ηες ΕΥΔΑΠ θαη έτεη προθαιέζεη δεκηές.  

3. Λήυε απόθαζες  γηα  ηελ έγθρηζε ηοσ Πσεδίος Γπάζηρ για ηην Αειθόπο Δνέπγεια ζηο Γήμο 
Θοπςδαλλού. 

4. Λήυε απόθαζες γηα ηελ τορήγεζε ή κε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθώλ οργάλφλ, ζε 
θαηάζηεκα σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ & 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΙΖΟΝΠ ΓΔΚΑΡΝΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ», ηδηοθηεζίας ηοσ θοσ ΡΕΗΟΑΘΖ 

ΓΖΚΖΡΟΗΝ , ηο οποίο ιεηηοσργεί επί ηες οδού ΑΠΘΙΖΞΗΝ αρ. 34 ζηολ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

5. Λήυε απόθαζες γηα ηελ τορήγεζε ή κε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθώλ οργάλφλ, ζε 

θαηάζηεκα σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ & 
ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΞΙΖΟΝΠ ΓΔΚΑΡΝΠ ΕΔΠΡΖΠ & ΘΟΑΠ ΘΝΕΗΛΑΠ – ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΑΛΑΤΣΖΠ» , ηδηοθηεζίας ηες εηαηρείας «ΚΗΑΝΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ», ηο οποίο 

ιεηηοσργεί επί ηες οδού Γ. ΑΒΔΟΥΦ  αρ. 41  ζηολ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

6. Λήυε απόθαζες γηα ηελ τορήγεζε ή κε παράηαζες φραρίοσ ιεηηοσργίας κοσζηθώλ οργάλφλ, ζε 

θαηάζηεκα σγεηολοκηθού ελδηαθέροληος, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΞΙΖΟΝΠ 
ΓΔΚΑΡΝΠ - ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ» , ηδηοθηεζίας ηες εηαηρείας «ΒΑ Δ.Δ», ηο οποίο ιεηηοσργεί επί ηες 

οδού ΞΝΛΡΝ  αρ. 36  ζηολ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

7. Λήυε απόθαζες γηα παπασώπηζη σώπος ζηάθμεςζηρ ζε ασηοθίλεηο.  

8. Λήυε απόθαζες γηα ανανέωζη θέζηρ ζηάζκεσζες ιόγφ αιιαγής οτήκαηος. 

                                 

                                                                    Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

                                                                    ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 

                                                                      ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΖΚΝΞΝΙΝΠ 
 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 
 

Θοπςδαλλόρ  :  23/06/2022 
Απιθμ. Ξπωη. : 11440 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΖΚΝΠ ΘΝΟΓΑΙΙΝ 

Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ  ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ 

 

                 ΞΟΝΠ: Ρα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Ξοιόηηηαρ Εωήρ 

 

 

 

  


