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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Προς τους κ.κ. Συµβούλους της ∆ηµοτικής Κοινότητας: 
1.Τριανταφυλλίδου Γεωργία           6.Κακή Απόστολο 
2. Αντάρη Αθανάσιο                       7.Λαζαρίδη Γεώργιο 
3. Ζαχαριάδου Παρασκευή             8.Μαξούλια Παναγιώτη 
4. Μάστακας Γεώργιο                     9.∆ασκαλάρα Θεοδώρα 
5. Σεραφίδη Ιωάννη                      10.Γρηγορίδη Αρτεµισία- Φλορεντίνα 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10, καλείστε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
κινηµατογράφου ΑΣΤΡΟΝ (Κοµνηνων & Χρυσ. Σµύρνης) την 15η Σεπτεµβρίου του 2011 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Συµβουλίου, για να συζητήσουµε και να πάρουµε 
απόφαση στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.  
Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενηµερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή 
τη Γραµµατεία. 
 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
    
         Επικύρωση πρακτικών της 28ης Ιουλίου 2011 
          

ΘΕΜΑ 1Ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της 
οδού Αγίου Νεκταρίου 2, ιδιοκτησίας Αλβανού Αθανασίου,  για το χρονικό διάστηµα 1-1-2011 έως 
31-12-2011.  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 2Ο: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµα 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Αγίου Νεκταρίου 2, ιδιοκτησίας Αλβανού Αθανασίου, για το χρονικό 
διάστηµα 1-1-2011 έως 31-12-2011.  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 3Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 16 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε συνεργείο οχηµάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κα)  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 4Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 14 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε αποθήκες- αποθηκευτικοί χώροι- ιδιωτικός χώρος στάθµευσης 
αυτοκινήτων.  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………



  

…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 5Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 29 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε εγκαταστάσεις µεταφορών  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 6Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 40 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο ίδρυσης εταιρίας Ανακύκλωσης  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 7Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 56 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε συνεργείο οχηµάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κα)  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 8Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 407α ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο στάθµευσης γερανοφόρων οχηµάτων, συνεργεία αυτών  και 
µεταφορές  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 9Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 407βα ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο εµπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 10Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 407ββ ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου 
µε πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο στάθµευσης γερανοφόρων οχηµάτων, συνεργεία αυτών  και 
µεταφορές  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 11Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 407βγ ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου 
µε πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο στάθµευσης γερανοφόρων οχηµάτων, συνεργεία αυτών  και 
µεταφορές  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 12Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 82 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο εγκαταστάσεων αναψυχής  
 



  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 13Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ 57 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο ίδρυσης πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίµων – πάρκιγκ 
οχηµάτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 14Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 75 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε εγκαταστάσεις µεταφορών  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 15Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 122 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε αποθηκευτικό χώρο- ιδιωτικό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 16Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 124 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο στάθµευσης οχηµάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών κα)  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 17Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 100 ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε αποθηκευτικό χώρο- ιδιωτικό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 18Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 392α ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο εµπορίας οχηµάτων  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 19Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 393α ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε αποθηκευτικό χώρο- ιδιωτικό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 20Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 393β ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε αποθηκευτικό χώρο- ιδιωτικό χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………



  

…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 21Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 193α ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου µε 
πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο εµπορίας οχηµάτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
ΘΕΜΑ 22Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 193βα ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου 
µε πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο ίδρυσης εταιρίας Ανακύκλωσης  
 
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΘΕΜΑ 23Ο: ∆ιατύπωση γνώµης για την εκµίσθωση του υπ΄αριθµ. 193ββ ∆ηµοτικού Αγροτεµαχίου 
µε πρόταση αλλαγής χρήσης σε χώρο εµπορίας οχηµάτων  

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    
      
                   
                    ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  


