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       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα 
στις  22  Μαΐου   ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 
του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό Μενελάου 262 & 
Βυζαντίου.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό Καπετανάκη 47.

3. Εισήγηση της ΕπΖ προς το ΔΣ για την μετεγκατάσταση του συνεργείου επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του κ. Καλδάνη Αριστοτέλη 
από την οδό Παπάγου 33 στην οδό Παπάγου 118.

4. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   του κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΝΙΚΗΤΑ στην οδό ΘΑΛΕΙΑΣ 41.

5. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   της κας MALANOWSKA MARZANA  στην οδό Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2.

6. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   της κας ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ ΑΛΜΠΕΝΑ  στην οδό ΣΤΡ. ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 73.

7. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   της κας ΜΟΥΤΖΑΙ ΙΟΥΛΙΑ  στην οδό ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 10.



8. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  του κ. ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην οδό ΚΟΝΤΟΥ 28.

9. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 14106/9-4-19  αίτηση του Κ.Ι..).

10. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 13835/08-4-19  αίτηση του Κ.Ν.).

11. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 13876/23-4-19  αίτηση του Π.Μ.).

12. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ    για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 16375/30-04-2019  αίτηση του Τ.Ν.  για την Τ.Κ..).

13. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 16890/06-05-2019  αίτηση της Κ.Α. για τον Κ.Δ..).

14. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ  για την ανανέωση ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ 
αρ. πρωτ. 12993/01-4-19  αίτηση της Φ.Α.-Δ..).

15. Εισήγηση της ΕΠΖ  προς το ΔΣ    σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 17682/13-5—2019 αίτηση του κ. 
Π.Α. με την οποία ζητά την επανεξέταση για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ η οποία είχε απορριφθεί.

                                                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                                                     ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                

1.κα Δήμαρχο
2.κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
3.κ .Γενικό Γραμματέα  
4.ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                         
5.Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ
6.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ
7.Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
8.Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
9.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
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