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Δ/ΜΡΗ ΔΘΞΘΙΗΘΙΦΜ ΣΟΗΠΕΡΘΦΜ
ΛΗΛΑ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΟΞΚΘΘΙΦΜ ΞΠΓΑΜΦΜ
ΓΠΑΦΕΘΞ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ

ΟΠΞΡ: α μέλη ηηρ Επιηποπήρ Οοιόηηηαρ Ζωήρ
«

ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ»

Σαο θαινύκε ζε -ΔΘΑ ΟΕΠΘΦΞΠΑΡ- (μέζω ηηλεθώνος) Ρςνεδπίαζη ηηρ Επιηποπήρ Οοιόηηηαρ
Ζωήρ, γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Δεκόζηαο Υγείαο, ζύμθωνα με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 10 ηηρ από
11.03.2020 Οπάξηρ Μομοθεηικού Οεπιεσομένος (ΦΕΙ 55/Α/11.03.2020) «Ιαηεπείγονηα μέηπα
ανηιμεηώπιζηρ ηων απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπονοϊού COVID– 19 & ηηρ ανάγκηρ
πεπιοπιζμού ηηρ διάδοζήρ ηος», με ηιρ διαηάξειρ ηηρ με απιθμ. ππωη.: 18318/13.03.2020
εγκςκλίος ηος Σποςπγείος Εζωηεπικών (ΑΔΑ: 9ΚΟΤ46ΛΚ6-1ΑΕ), με ηιρ διαηάξειρ ηηρ με
απιθμ. ππωη.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΟΣ46ΛΚ6-50Υ) εγκςκλίος ηος Σποςπγείος
Εζωηεπικών, ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 77 ηος Μ. 4555/2018, ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.1 ηος
άπθπος 184 ηος Μ.4635/2019, ζηηο 30 ΘΞΣΚΘΞΣ 2021, εκέξα Οαπαζκεςή κε ώξα έλαξμεο ηελ
10:00 θαη ώξα ιήμεο ηελ 11:00, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απόθαζε απνζηέιινληαο κε
κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην de@korydallos.gr, ενηόρ ηος ανωηέπω σπονικού πλαιζίος,
αλαιπηηθά ηηο ςήθνπο ζαο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο μερσξηζηά γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα:
(Σε πεξίπησζε απνπζίαο ζαο, παξαθαινύκε εηδνπνηήζηε ην αλαπιεξσκαηηθό ζαο κέινο.)
1. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή δύν (2) δέλδξσλ, είδνπο λεξαληδηάο, ιόγσ θαηεδάθηζεο
γεηηληάδνπζαο θαηνηθίαο επί ηεο νδνύ Αθηνάρ απ. 118 ζην Ιοπςδαλλό.
2. Λήςε απόθαζεο γηα ηε πποζωπινή απαγόξεπζε ζηάζκεπζεο κπξνζηά από αλεγεηξόκελε
νηθνδνκή ζηελ ζπκβνιή ησλ νδώλ Ρπεηζών απ. 2 & Ζαλόγγος.
3.

Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΚΗΠΞΣΡ
ΕΟΕΝΕΠΓΑΡΘΑΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΤΑΘΠΕΑΙΗΡ Θ. – ΙΦΜΡΑΜΗΡ Ο. Ξ.Ε.», ην
νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ιπήηηρ απ. 21 ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.

4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΙΑΦΕΕΠΘΑ» κε ηελ επσλπκία «ΑΘΓΚΗ», ηδηνθηεζίαο
ηεο εηαηξείαο «ΑΘΓΚΗ ΞΣΠΘΡΘΙΕΡ ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΕΘΡ Ε.Ο.Ε», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ
Ολαηεία Ελεςθεπίαρ & Δ. Διαμανηίδη απ. 5 ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.
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