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       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις  25 Νοεμβρίου 2021   
ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 09.00, 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. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην οδό 
Δωδεκανήσου 16.

2. Λήψη απόφασης για την πληρότητα των προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας παράτασης 
ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   
της εταιρείας SANDY 06 EE στην οδό Λ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 & ΑΒΕΡΩΦ.

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Παναγούλη στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Το 
Παρεάκι» στις 4 Δεκεμβρίου 2021 για την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης.

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της πλατείας Παναγούλη στον Σύλλογο Ανθέων  στις 
11 Δεκεμβρίου 2021 για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

5. Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 28644/04-11-2021   αίτηση της Γ.Μ.).

6. Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 29624/15-11-2021   αίτηση του Δ.Α.).

7. Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 22617/03-09-2021   αίτηση του Σ.Ν.).

8. Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 24198/21-09-2021   αίτηση του Π.K.).



9. Λήψη απόφασης  για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 21561/16-08-2021   αίτηση του K.Π.).

10. Λήψη απόφασης  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 16110/29-06-2021   αίτηση του Κ.Κ.).

11. Λήψη απόφασης  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 19617/27-7-21  αίτηση της Σ. Σ. για την Α.Μ.).

12. Λήψη απόφασης    για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 22995/07-9-21   αίτηση της Π.Μ. για την Γ.Τ.).

13. Λήψη απόφασης  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 25999/11-1021   αίτηση του Δ.Α.).

14. Λήψη απόφασης  για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 18982/20-7-21  αίτηση της Θ.Α για τον Θ.Α.).

15. Λήψη απόφασης  για την παράταση   ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. 
πρωτ. 23026/08-09-21   αίτηση του Κ.Θ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 που αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55)  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’ 76), στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. 

                                                                                                                     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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