
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                            
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Αριθμός εσωτερικού πρωτοκόλλου 60

11η Συνεδρίαση
 
                                                                                            ΠΡΟΣ
                                                                                      Μέλη Επιτροπής
                                                                                      Ποιότητας Ζωής
                                                                                      ΤΑΚΤΙΚΑ
                                                                                      ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)

ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)                                                                                      
ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                  
ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΟΛΓΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ                                                                                      
ΠΡΕΚΕΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

                                                                                     ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ
                                                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
                                                                                      ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΜΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                      
ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                                      ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                                       ΓΙΑΝΝΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις  9 Σεπτεμβρίου 2022   
ημέρα  Παρασκευή  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. Λήψη απόφασης για έγκριση διαμόρφωσης  δύο πάρκων Τσέπης (πάρκα γειτονιάς) στη 
συμβολή των οδών Μουργκάνας & Νάξου και στην συμβολή των οδών Νάξου και Τριφυλίας, 
δωρεά της «Οργάνωσης Γης».

2. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
13653/16-05-2022   αίτηση της Λ.Α.).

3. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
18906/30-06-2022   αίτηση της X.M.).

4. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
20439/12-07-2022   αίτηση της T.Π.).

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
22302/28-07-2022   αίτηση του X.E.).

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
23466/08-08-2022   αίτηση του T.E.).

7. Λήψη απόφασης για την χορήγηση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
25198/30-08-2022   αίτηση της Γ.Κ. για τον Π.Α.).

8. Λήψη απόφασης για την ανανέωση  ή μη θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ (αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. 
21461/20-07-2022   αίτηση της Μ.Μ.).



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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