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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημοτικό Κατάστημα , στις  
19 Ιουλίου 2022   ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.30, 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  στο τμήμα 
της οδού Πριάμου από οδό Βουλιαγμένης έως την οδό Αμαλίας Φλέμινγκ, έγκριση εκτροπής 
κυκλοφορίας κατάληψης οδοστρώματος για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση 
τμημάτων οδών πέριξ Μετρό Αγίου Δημητρίου».

2. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της 5μελούς επιτροπής 
παρακολούθησης του προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ για την προσωρινή μετατόπιση της λαϊκής αγοράς από την οδό 
Ασυρμάτου εντός του χώρου του Πάρκου του Ασυρμάτου στις 5/8/2022.

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό προϋποθέσεων για την έγκριση υλοτομίας δέντρων.

5. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρων στην οδό Μαντά 21.

6. Εισήγηση της ΕΠΖ προς το ΔΣ  για έγκριση ή μη υλοτομίας δέντρου στην οδό Βεργίνας και 
Νικηταρά.

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση της στάθμευσης του κινητού πράσινου σημείου ΕΔΣΝΑ σε 
δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγ. Δημητρίου



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

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη , τηρούμενων των υγειονομικών 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής 
της διάδοσης του κορωνοϊού .
Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη γίνεται με την πλατφόρμα ZOOM 
(https://zoom.us/) μέσω του e-presence.  
Θα σας αποσταλεί στο e-mail που έχετε δηλώσει το link προκειμένου να συνδεθείτε και να 
συμμετέχετε στην συνεδρίαση.

                                                                                                                     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

https://zoom.us/
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