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Δ/ΜΡΗ ΔΘΞΘΙΗΘΙΦΜ ΣΟΗΠΕΡΘΦΜ
ΛΗΛΑ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΟΞΚΘΘΙΦΜ ΞΠΓΑΜΦΜ
ΓΠΑΦΕΘΞ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ
ΟΠΞΡ: α μέλη ηης Επιηροπής Οοιόηηηας Ζωής

«ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ »
αο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζε Μεηθηή ζπλεδξίαζε (δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ηεο
Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, ποσ θα γίνει ηην ρίηη 10 Λαϊοσ 2022 και ώρα 14:00, ζηελ αίζνπζα ηνπ
Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, εληόο ηνπ Δεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ Κνξπδαιινύ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Γξ. Λακπξάθε
αξ. 240,
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 76ε ηνπ
Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ (Μέηξα θαη ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ),
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/205/νηθ.6325/18.04.2022, (ΑΔΑ:ΥΚΤ046ΛΚ6-ΡΦΦ), πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε
απόθαζε γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα:
(Ρε περίπηωζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρωμαηικό ζας μέλος.)
1. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή δύο (2) δένδρων, είδνπο λεξαληδηάο, πνπ παξεκπνδίδνπλ
ηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο θαη θαζηζηνύλ κε ιεηηνπξγηθή ηε κειινληηθή ζέζε
ζηάζκεπζεο, ζηε δηεύζπλζε Λαλαγαρδή αξηζκ. 28 ζηον Ιορσδαλλό.
2. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θνπή ενός (1) δένδροσ, είδνπο λεξαληδηάο, πνπ παξεκπνδίδεη ηηο
εξγαζίεο δεκηνπξγίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο αιιά θπξίσο θαζηζηά κε ιεηηνπξγηθή ηελ κειινληηθή ζέζε
ζηάζκεπζεο, ζηε δηεύζπλζε Ιοσνηοσριώηοσ αριθμ. 21Α ζηον Ιορσδαλλό.
3. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΚΗΠΞΣΡ
ΓΕΣΛΑΞΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο « ΓΕΦΠΓΘΞΡ ΔΗΛΗΠΑΙΞΡ ΙΑΘ ΡΘΑ Ε.Ε» , ην νπνίν
ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ροσρή αρ. 56 ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ
4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗΡ
& ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ ΟΚΗΠΞΣΡ ΓΕΣΛΑΞΡ ΕΡΘΑΞΠΘΞ», ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ ΖΘΠΑΙΗ
ΔΗΛΗΠΘΞΣ , ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Αζκληπιού αρ. 34 ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ.
5. Λήςε απόθαζεο γηα παρατώρηζη τώροσ ζηάθμεσζης ζε απηνθίλεην. (αξ. πξση.: 7272/20-042022)
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