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       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα 
στις  2 Ιουλίου   ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 13.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου75  του Ν. 
3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Καλλιφρονά (από 
Χρυσοστόμου Σμύρνης μέχρι 25ης Μαρτίου).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης (περιοδική 
πεζοδρόμηση) στην οδό που περιβάλλει την  πλατεία  Αγ. Βασιλείου.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης  που αφορά στη 
δημιουργία προσωρινής λωρίδας ποδηλάτων περιμετρικά του πάρκου Ασυρμάτου.

4. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό Αντιγόνης & 
Αργοστολίου 50.

5. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό Ασυρμάτου 
120.

6. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό 
Καλλικράτους 8.

7. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 4795/13-02-20   αίτηση του Κ.Φ.).

8. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 14624/02-06-20   αίτηση του Z.Σ.).

9. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 15251/09-06-20   αίτηση του Γ.Δ.).



10. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 7866/12-03-2020   αίτηση της Π.Α.).

11. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 12665/14-05-20   αίτηση της  Ρ.Κ.).

12. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 561621-02-20   αίτηση της Ρ.Ε.).

13. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ   για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 15306/09-06-20   αίτηση του Ν. Ε. για την Β.Π.).

14. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την αλλαγή του οχήματος για το οποίο έχει χορηγηθεί 
θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 14955/04-06--20200   αίτηση της Κ.Α.-
Ν για τον Ζ.Κ.).

15. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση)   για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 8082/13-03-2020   αίτηση της Α.Ρ. για την Κ.Κ. (ΑΔΣ 
61/2020).

16. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά 
την υπ’ αρ. πρωτ. 12971/19-5-2020 ένσταση του Μ.Μ. κατά της 92/20 απόφασης ΔΣ.).

17. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση) για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 36488/08-11-19   αίτηση του Σ.Γ.).

18. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  ωτ. 37017/13-11-19   & 5540/20-02-20 αιτήσεις της Κ.Κ. 
για τον  Κ.Γ.).

19. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση) για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 4921/05-02-19   αίτηση της Λ.Α.).

20. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση) για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 36869/12-11-19   αίτηση του T.Σ. για την Τ.Α..).

21. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση) για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 45175/23-12-19   αίτηση της Μ.Α.).

22. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση) για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 43864/12-12-19   αίτηση της Μ.Β.).

23. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση)  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 520/08-01-20   αίτηση της Β.Δ.).

24. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση)  για τη χορήγηση ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά τις υπ’ αρ. πρωτ. 41948/3-12-19 & 190/03-01-20 αιτήσεις του Α.Ι.).

25. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  (επανεξέταση)   για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης 
ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 4100/07-02-20   αίτηση του Δ.Π.).

                                                                       Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                                                     ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                

1.κα Δήμαρχο
2.κ.κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
3..κα Γ. Γραμματέας
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
9. ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
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