
 

 

 

ΟΠΞΡ: α μέλη ηης Επιηροπής Οοιόηηηας Ζφής 

 
 

«ΟΠΞΡΙΚΗΡΗ» 

 

Σαο θαινύκε ζε Λεικηή Ρσνεδρίαζη ( δια ζώζης και ηασηότρονα με ηηλεδιάζκευη)  ηεο 
Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 77 ηνπ Μ. 4555/18 θαη ηνπ άξζξνπ 

78 ηνπ Μ.4954/2022, πνπ ζα γίλεη ζην Δημαρτείο (Γρηγ. Καμπράκη 240, 2ος όροθος, Γρ. 

Ανηιδημάρτοσ, αίθοσζα αρ. 207-208 ) ζηηο 27 Θοσλίοσ 2022, εκέξα εηάρηη θαη ώξα 14:00, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ιάβνπκε απόθαζε  γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα:  

(Ρε περίπηφζη αποσζία ζας, παρακαλούμε ειδοποιήζηε ηο αναπληρφμαηικό ζας μέλος.) 

1. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ππνβηβαζκνύ ηνπ πεδνδξνκίνπ, έκπξνζζελ ηνπ 
πιπληεξίνπ απηνθηλήησλ επί ηεο νδνύ Γρ. Καμπράκη αριθμ. 191 ζηνλ Κνξπδαιιό θαζώο θαη 

ηελ απνμήισζε ελόο παξηεξηνύ κπξνζηά από ηελ είζνδν απηνύ. 

2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ ιεσθνξεηαθώλ γξακκώλ επί ηεο νδνύ Ροσρή, 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ: «Έργα Ανηιπλημμσρικής Οροζηαζίας». 

3. Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ εγκαηάζηαζη– τφροθέηηζη κάδφν ανακύκλφζης 
ενδσμάηφν και σποδημάηφν. 

4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΚΗΠΞΣΡ 

ΓΕΣΛΑΞΡ - ΑΜΑΥΣΤΗΡ & ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ ΙΑΑ ΙΣΠΘΞ ΚΞΓΞ ΞΘΜΞΟΜΕΣΛΑΦΔΦΜ 
ΟΞΦΜ», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΜΑΡΞΞ Ξ.Ε», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΟΚ. 

ΕΚΕΣΘΕΠΘΑΡ αρ. 7  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ. 

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

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΙΑΑΡΗΛΑ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΑΠΞΤΗΡ 
ΟΚΗΠΞΣΡ ΓΕΣΛΑΞΡ - ΕΡΘΑΞΠΘΞ - ΙΑΦΕΕΠΘΑ – BAR», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο 

«MALT Ε.Ε», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΑΓ. ΓΕΦΠΓΘΞΣ αριθμ. 57 & ΟΚ. ΕΚΕΣΘΕΠΘΑΡ  

ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ. 
 

6. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΚΗΠΞΣΡ 

ΕΟΕΝΕΠΓΑΡΘΑΡ (ΕΡΘΑΞΠΘΞ)», ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΕΡΘΑΞΠΘΞ ΞΛΗΠΞΡ 
ΘΔΘΦΘΙΗ ΙΕΦΑΚΑΘΞΣΤΘΙΗ ΕΑΘΠΕΘΑ», ην νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Νενοθώνηος 

αριθμ. 21  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ. 

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

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗΡ 
ΙΑΘ ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ ΟΚΗΠΞΣΡ ΓΕΣΛΑΞΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο κας Λαρίας ριθύλη, ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ Ροσρή αριθμ. 64  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ. 

 

 

 

 
 

 
 

 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 

ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ 

ΔΗΛΞΡ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞΣ 

 
 
 

Ιορσδαλλός:   22/07/2022 
 Αριθμ. Ορφη. :  13775 

Δ/ΜΡΗ ΔΘΞΘΙΗΘΙΦΜ ΣΟΗΠΕΡΘΦΜ  

ΛΗΛΑ ΣΟΞΡΗΠΘΝΗΡ ΟΞΚΘΘΙΦΜ ΞΠΓΑΜΦΜ 
ΓΠΑΦΕΘΞ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ 
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8. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ, ζε 

θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, «ΕΟΘΤΕΘΠΗΡΗ ΛΑΖΘΙΗΡ ΕΡΘΑΡΗΡ ΟΑΠΑΡΙΕΣΗΡ 
ΙΑΘ ΟΠΞΡΦΞΠΑΡ ΟΚΗΠΞΣΡ ΓΕΣΛΑΞΡ», ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ ΔΗΛΗΠΘΞΣ ΖΘΠΑΙΗ, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί επί ηεο νδνύ ΑΡΙΚΗΟΘΞΣ αριθμ. 34  ζηνλ ΙΞΠΣΔΑΚΚΞ. 

9. Λήςε απόθαζεο γηα παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο ζε απηνθίλεην. 

 

 

 

Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ 
ΗΡ ΕΟΘΠΞΟΗΡ ΟΞΘΞΗΑΡ ΖΦΗΡ 

 

 
 

 
ΓΕΦΠΓΘΞΡ ΔΗΛΞΟΞΣΚΞΡ 

 


