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« Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ » 

 Σαο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο  Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, μέζω ηηλεδιάζκεψης, γηα 

ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο, ηελ Ρεηάρηη  06  Νκηωβρίοσ 2021 και ώρα 13:30, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18, κε ηελ παξ . 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ 55/Α ́/11.03.2020) «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», κε ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. πξση.: 

18318/13.03.2020 εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ (ΑΓΑ: 9ΛΠΦ46ΜΤΛ6-1ΑΔ), κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο κε αξηζκ. 

πξση.: 20930/31.03.2020 (ΑΓΑ:6ΨΠΥ46ΜΤΛ6-50Χ) εγθπθιίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ  Δζσηεξηθώλ, κε ηελ  ΚΥΑ 

Γ1α/ΓΠ.νηθ. 29114/2020 (ΦΔΚ 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 ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 390 / 30.12.2014 θαλνληζηηθήο απόθαζεο 
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί «Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε παξάηαζεο σξαξίνπ 

ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο». 

2. 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  κας ΡΟΗΦΙΖ ΚΑΟΗΑΠ,  ην νπνίν 
ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ  Ποσρή  αρ. 64  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΞΙΖΟΝΠ 

ΓΔΚΑΡΝΠ-ΑΛΑΤΣΖΠ & ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ΘΑΡΑ ΘΟΗΝ ΙΝΓΝ ΝΗΛΝΞΛΔΚΑΡΥΓΥΛ 

ΞΝΡΥΛ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΛΡΑΠΝΡΝ Ν.Δ» , ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ  
ΞΙΑΡΔΗΑ ΔΙΔΘΔΟΗΑΠ   αρ. 7  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

4. 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 ηνπ θνπ ΙΝΘΑ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ  

ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΞΝΠΔΗΓΥΛΝΠ  αρ. 26Α  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ.  

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

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΞΙΖΟΝΠ 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ (ΞΙΖΟΝΠ ΓΔΚΑΡΝΠ)», ηδηνθηεζίαο ηεο  θαο ΠΘΙΑ ΣΟΠΝΙΑΠ  ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΚΞΝΚΞΝΙΗΛΑΠ   αρ. 12  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 
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6. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΘΑΦΔΛΔΗΝ», ηδηνθηεζίαο ηνπ  θνπ 

ΙΑΓΑ ΔΑΓΓΔΙΝ ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ  ΡΑΜΗΑΟΣΥΛ  αρ. 7  ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

7. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΘΑΦΔΡΔΟΗΑ-ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ», ηδηνθηεζίαο ηνπ  

θνπ  ΒΗΟΒΗΙΖ ΓΖΚΖΡΟΗΝ ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΦΗΙΗΘΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ   αρ. 11  
ζηνλ ΘΝΟΓΑΙΙΝ. 

 

                                 

                                                                         Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
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