
                                                                          2. Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                                                                              (σε περίπτωση απουσίας σας να ειδοποιείτε 
                                                                               τη γραμματεία )                                                                                      
                                                                   κοιν.:  Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής     
                                                                              Ποιότητας   Ζωής 
                                                                              (να παραστείτε στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
                                                                               Ποιότητας Ζωής σε περίπτωση απουσίας των  
                                                                               τακτικών μελών  με τη  σειρά της εκλογής σας, 
                                                                               αρ.74, 75 Ν.3852/10 ) 

 
4η  Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο 

Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87): 

 
1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 2376/11-3-2020 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου του 

Βασιλείου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που βρίσκετε επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου (δίπλα στην καφετέρια Νεράιδα) στα Λ.Αιδηψού για την εγκατάσταση και 
λειτουργία Ψυχαγωγικών Παιδειών. 

2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4373/20-5-2020 αίτησης του Στουρνάρα Γεώργιου του Παναγιώτη 
για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έναντι της 
επιχείρησής του, παρακείμενα του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιστιαίας. 

3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5294/5-6-2020 αίτησης του Ιωάννη Βενετή για έγκριση 
τοποθέτησης (4)τεσσάρων ιστών αποσπώμενων επί του στηθαίου έμπροσθεν της 
επιχείρησής του με την επωνυμία ¨over sea¨ επί της Δημοτικής οδού. 

4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5239/5-6-2020 αίτησης του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού και 
Μορφωτικού Συλλόγου Αγ. Γεώργιου Ιστιαίας για έγκριση εργασιών επένδυσης του 
τοιχίου που βρίσκεται περιμετρικά του Σχολείου Αγ. Γεωργίου Ιστιαίας με πέτρα. 

5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5298/9-6-2020 αίτησης της Τσιριγώτη - Κονοβέση Ολυμπίας του 
Γεωργίου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου που βρίσκετε επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου στα Λ.Αιδηψού για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης με 
κερματοπαιχνίδια. 

6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 13/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιδηψού με 
θέμα : Λήψη απόφασης για πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ.Αιδηψού  28ης 
Οκτωβρίου κατά τη θερινή περίοδο και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε αυτή. 

7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 15/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αιδηψού με 
θέμα : Λήψη απόφασης για ορισμό θέσεων στάσης κατά την άφιξη και αναχώρηση 
τουριστικών λεωφορείων εντός των Λουτρών Αιδηψού. 

8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5921/18-6-2020 αίτησης του Αθλητικού Σωματείου ΑΕΚ 
Ν.ΠΥΡΓΟΥ για παραχώρηση της αίθουσας στο Λιμανάκι Ν.Πύργου την Δευτέρα 
29/6/2020 και ώρα 18:00-24:00 προκειμένου να τελεστεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
Σωματείου. 

Η Πρόεδρος της  
                                                                                                    Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                                                                                       
 
                                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ                                                                                                   
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