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                 ΞΟΝΠ: Ρα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Ξοιόηηηαρ Ευήρ 

 

« Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ » 

 

 Σαο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο  Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, γηα 
ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Δεκόζηαο Υγείαο, ηελ Ξαπαζκεςή 2  Ηοςλίος 2021 και ώπα 14:00, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Λ. 4555/18, κε ηελ παπ. 1 ηος άπθπος 10 ηηρ από 11.03.2020 Ξπάξηρ Λομοθεηικού 

Ξεπιεσομένος (ΦΔΘ 55/Α ́/11.03.2020) «Θαηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηώπιζηρ ηυν απνηηικών 
ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», 

με ηιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. ππυη.: 18318/13.03.2020 εγκςκλίος ηος ποςπγείος Δζυηεπικών (ΑΓΑ: 
9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ), με ηιρ  διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. ππυη.: 20930/31.03.2020 (ΑΓΑ:6ΥΞ46ΚΡΙ6-

50Τ) εγκςκλίος ηος ποςπγείος  Δζυηεπικών, με ηην  ΘΑ Γ1α/ΓΞ.οικ. 29114/2020 (ΦΔΘ 

1780/Β/10.05.2020), πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απόθαζε  γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα: 

               (Σε πεξίπησζε απνπζία ζαο, παξαθαινύκε εηδνπνηήζηε ην αλαπιεξσκαηηθό ζαο κέινο.) 

 1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ππνβηβαζκνύ ησλ πεδνδξνκίσλ, έκπξνζζελ ηνπ 

πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ επί ηεο νδνύ Αηηαιείαο 232 & Μελάλδξνπ  ζηνλ Κνξπδαιιό. 

2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ή κε παξηεξηνύ ζηελ νδό Γξεγνξίνπ Λακπξάθε αξ. 
206 ζην Κνξπδαιιό. 

3. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή ηξηώλ (3) δέλδξσλ ηνπ είδνπο Κηνππξεζνθύπαξηο 

Λεηιάληη, πνπ βξίζθνληαη ζην πεδνδξόκην, επί ηεο νδνύ Μ. Μπόηζαξε & Λαραλά ιόγσ κεξηθήο 

μήξαλζεο θαη έληνλεο αλαζήθσζεο πεδνδξνκίνπ. 

4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΓΔΚΑΡΥΛ ΘΑΗ 

ΞΝΡΥΛ ΑΞΝ ΝΕΔΟΗ, ΚΔΕΔΓΝΞΥΙΔΗΝ, ΡΠΗΞΝΟΑΓΗΘΝ, ΕΘΝΞΥΙΔΗΝ ΚΔ 
ΞΑΟΝΣΖ  ΠΔΟΒΗΟΗΠΚΑΡΝΠ», ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «ΑΙΒΑΛΗΓΖΠ Σ & ΠΗΑ ΔΔ», ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ξόνηος απ. 36 & Μενοθώνηορ  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΑΛΑΤΣΖΠ ΘΑΗ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΡΑ ΘΟΗΝ ΙΝΓΝ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΥΛ ΞΝΡΥΛ», ηδηνθηεζίαο ηεο  
εηαηξείαο «ΑΛΡΥΛΑΘΖΠ ΔΚ. – ΚΞΝΟΓΝΛΖ Κ. Ν.Δ.» με εκπποζώποςρ ηον κ. 

ΑΛΡΥΛΑΘΖ ΔΚΚΑΛΝΖΙ & ηην κ. ΚΑΟΗΛΑ ΚΞΝΟΓΝΛΖ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί 

ηεο νδνύ Αγ. Γευπγίος απ. 57Β  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

6. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ 

ΞΙΖΟΝΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ», ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «ΦΗΙΝΜΔΛΗΑ ΞΝΓΝΣΖ Δ.Δ», 
ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ποςπή απ. 60  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

7. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ 
ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΞΙΖΟΝΠ ΓΔΚΑΡΝΠ», ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «Ξ. 

ΓΔΛΛΖΓΝΛΗΑΠ & ΠΗΑ Ν.Δ», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Αγ. Γευπγίος  απ. 73  

ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 
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8. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΑΛΑΤΣΖΠ- ΘΑΦΔ ΚΞΑΟ», 
ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «JACKS FATHER Ν.Δ» με διακπιηικό ηίηλο « JACKS 

FATHER», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ραξιαπσών  απ. 24- 26   ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

9. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 
ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝ ΞΑΟΔΣΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΘΑΦΔ 

– ΚΞΑΟ ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ», ηδηνθηεζίαο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ΠΡΑΟΝΞΝΙΝΠ 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ με διακπιηικό ηίηλο «BUTLER’S », ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Γ. 
Γιαμανηίδη  απ. 6   ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

10. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΔΚΑΡΝΠ- 
ΘΑΦΔ ΚΞΑΟ-ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ», ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «Β. ΘΔΙΚΗΥΡΝ Η. 

ΠΑΒΒΑΘΖ Ν.Δ», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Κςθήμνηρ  απ. 2  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

11. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ 

ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΙΖΟΝΠ ΓΔΚΑΡΝΠ-ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ-ΘΑΦΔΡΔΟΗΑ-BAR», ηδηνθηεζίαο ηεο  

εηαηξείαο «ΝΛΑΟ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Αγ. Γευπγίος απ. 57 & 
Ξλ. Δλεςθεπίαρ  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

12. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, 

ζε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΘΑΦΔΡΔΟΗΑ-ΠΛΑΘ ΚΞΑΟ – ΘΑΦΔ ΚΞΑΟ», 
ηδηνθηεζίαο ηεο  εηαηξείαο «Δ. ΞΝΛΡΗΘΖ Β. ΘΔΙΚΗΥΡΝ Η. ΠΑΒΒΑΘΖ Ν.Δ», ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Πεππών απ. 51   ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 
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