
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΩΡΑ ΣΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ) 
 

 

« Ο Π Ξ Ρ Ι Κ Η Ρ Η » 

 
 αο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζε ζπλεδξίαζε ηεο  Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, μέζω ηηλεδιάζκεψης, 

γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο Δεκόζηαο Τγείαο, ηελ ρίηη 26 Ξκηωβρίοσ 2021 και ώρα 13:30,  ζύκθσλα 
κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/18, ηεο ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ 643 ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, Α.Π.: 69472/24.09.2021,( 

Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΣΛ6-0Ρ5) αιιά θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ 64 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ  (Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ), 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186/νηθ.19888/19.10.2021, (ΑΔΑ: 64ΤΦ46ΜΣΛ6-ΤΝ7), πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα 

ιάβνπκε απόθαζε  γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα: 

      (Ρε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.) 

 1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ζέζεο θελσζέληνο πεξηπηέξνπ. 

2.  Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή πένηε (5) δένδρων ζηε δηεύζπλζε Αβέρωθ 23 και 
Γιάνναρη 6, ελόο (1) αεηιάλζνπ, κηαο (1) λεξαληδηάο επί ηεο Αβέξσθ 23 θαηΙ ελόο (1) 

βξαρπρίησλα θαη δπν (2) ιεκνληώλ επί ηεο Γηάλλαξε 6, ιόγσ παξεκπόδηζεο εξγαζηώλ αλέγεξζεο 
ηεο νηθνδνκήο θαη θπξίσο ιόγσ παξεκπόδηζεο κειινληηθά ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηεο νηθνδνκήο. 

3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ αλαλέσζε ζέζεο ζηάζκεπζεο. 

4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΙΑΦΕΕΠΘΑ ΤΦΠΘΡ ΟΑΠΑΡΙΕΣΑΡΗΠΘΞ-ΛΟΑΠ», 

ηδηνθηεζίαο εηαηξείαο «Ι. ΠΦΡΑΜ & ΡΘΑ Ξ.Ε.» κε λόκηκν εθπξόζσπν ηνλ θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΡΩΣΑΝ ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΠΗΓΑ ΦΕΠΑΘΞΣ  αρ. 9  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.  

5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΑΜΑΥΣΤΗΡ-ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ 

ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΚΗΠΞΣΡ ΓΕΣΛΑΞΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «WISH ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ ΕΡΘΑΡΗΡ 

ΘΙΕ»  ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΟΚΑΕΘΑ ΕΚΕΣΘΕΠΘΑΡ αρ. 6  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.  

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

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗΡ 
ΙΑΘ ΔΘΑΘΕΡΗΡ ΓΕΣΛΑΞΡ ΟΚΗΠΞΣΡ ΕΟΕΝΕΠΓΑΡΘΑΡ», ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ ΕΚΕΣΘΕΠΘΞΣ 

ΤΑΠΑΚΑΛΟΞΣ  ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΙΑΟΕΑΜΘΔΗ & ΘΗΠΑΡ   ζηνλ 

ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.  

                                 

                                                                         Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 

                                                                           ΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ 

 

                                                                          ΜΘΙΞΚΑΞΡ ΤΞΣΠΡΑΚΑΡ 
 

 

 
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 

 
 

Ιορσδαλλός  :  25/10/2021 
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ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ 

ΔΗΛΞΡ ΙΗΛΞΠΣΔΑΚΚΞΣ 

Δ/ΜΡΗ ΔΘΞΘΙΗΘΙΦΜ  ΣΟΗΠΕΡΘΦΜ 

ΛΗΛΑ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΟΞΚΘΘΙΦΜ ΞΠΓΑΜΦΜ 

ΓΠΑΦΕΘΞ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ 

 

                 ΟΠΞΡ: α μέλη ηης Επιηροπής Οοιόηηηας Ζωής 

 

 

 

  


