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                                                                                     ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
                                                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
                                                                                      ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
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                                                                                      ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                                       ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις  28 Φεβρουαρίου 2022   
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10.00, 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 προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
(εργοταξιακές ρυθμίσεις)  για την εκτέλεση εργασιών στην οδό Ασυρμάτου από την οδό Ελπίδος 
έως Μεταμορφώσεως στα πλαίσια εκτέλεσης  του έργου «Αστικές Παρεμβάσεις για την τόνωση 
της τοπικής αγοράς την οδό Ασυρμάτου».

2. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ για έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Λακωνίας 
(απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών).

3. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην οδό Υψηλάντου 6.

4. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων  στην οδό Ρόμπερτ 
Κέννεντυ 19.

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
34359/27-12-2021   αίτηση της M.Μ.).

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

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 198/04-
01-2022   αίτηση του Π.Χ. για την Π.Γ.).

8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
34430/287-12-2021   αίτηση της Ν.Ο.).

9. Λήψη απόφασης για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
1897/24-01-22  αίτηση της Π.Ν.).



10. Λήψη απόφασης για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
3772/10-02-22  αίτηση του Κ.Θ.).

11. Λήψη απόφασης για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
4369/16-02-22  αίτηση του Σ.Κ.-Ι.).

12. Λήψη απόφασης για την αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας οχήματος για την θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
που έχει χορηγηθεί με την ΑΔΣ 138/2020 (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 971/14-01-2022 αίτηση του Π.Ι.).

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


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Άγιος Δημήτριος, 24/02/2022
Α. Π.: 5310
Ώρα: 11:40:20
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp:  
		2022-02-24T09:40:33+0000
	Not specified




