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ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        Αριθ.Πρωτ:     12509
66200 Προσοτσάνη
Τηλέφωνα:2522 350130
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       ΠΡΟΣ:Τουςκ.κ1)Ανθίτσα  Αλέξανδρο
                       2)Τσακμακίδη Κοσμά

  3)Παπαμιχαήλ Γεώργιο
  4)Τερνεκτσή Ιωάννη
  5)Γεωργιάδη Γεώργιο
  6)Σμολοκτό Νικόλαο

τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την παράκληση να ενημερώνουν την υπηρεσία όταν
απουσιάζουν προκειμένου αυτή στη συνέχεια να  ενημερώνει αναπληρωματικό μέλος.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σημείωση:  Η συνεδρίαση θεωρείται ΕΚΤΑΚΤΗ Επειδή το 1ο  και 2ο από τα παρακάτω
θέματα πρέπει να συζητηθούν άμεσα προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία  για την λήψη
κανονιστικής απόφασης που αφορά ρύθμιση κυκλοφορίας ΔΚ Προσοτσάνης και ΤΚ Γραμμένης
ενόψει της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Για τα υπόλοιπα θέματα, αναφέρεται ότι επειδή εστάλησαν από το Τμήμα Καταστημάτων του
Δήμου εισηγήσεις   για την χορήγηση αδειών σε καταστήματα και για  να μην παραμείνει η λήψη  των
αποφάσεων αυτών σε  επόμενη συνεδρίαση και υπάρξει περίπτωση επιβολής προστίμου στους
ιδιοκτήτες,  συμπληρώνουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις  21-6-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ  σε έκτακτη
συνεδρίαση της Ε Π Ζ  η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Προσοτσάνης για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο Απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων για τους καλοκαιρινούς μήνες από το κέντρο
της  Προσοτσάνης και από το χώρο του πανηγυριού του Προφήτη Ηλία
ΘΕΜΑ  2ο   Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων από την πλατεία   της ΤΚ Γραμμένης κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες
ΘΕΜΑ 3ο:   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της  κ
Σαγματοπούλου  Φωτεινής  στη ΤΚ Καλής Βρύσης
ΘΕΜΑ 4ο   Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  κ
Παπαδόπουλου Νεόφυτου  στη ΤΚ Καλής Βρύσης
ΘΕΜΑ 5ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του κ. Παπαδόπουλου
Παναγιώτη  στη ΤΚ Φωτολίβους
ΘΕΜΑ 6ο       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της κ. Συργιάννη Τέουτας  στη
ΤΚ Κοκκινογείων
ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της κ. Τσαρσιταλίδου Ελευθερίας   στη
ΤΚ Σιταγρών

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ


