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Χαϊδάρι,
18/09/2020
Α.Π. οικ.: 17033
ΠΡΟΣ:
1) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

ΚΟΙΝ: 1) ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(να παραστείτε στη συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής σε περίπτωση απουσίας των
τακτικών μελών με τη σειρά της εκλογής σας αρ. 74 &
75 Ν. 3852/10 όπως τα άρθρα αυτά
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 76 και 77 του Ν.
4555/2018, αντίστοιχα. Το άρθρο76 του Ν.
4555/2018 αντικαθίσταται εκ νέου με το άρθρο 2
του ν. 4623/2019)
2) ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου (Στρατ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως), σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00, για την λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)
του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», β) τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα:
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των
υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του
άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης Βιωσιμότητας για την
Δημιουργία νέας γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής Σύνδεσης του Δάσους
και του Κέντρου Χαϊδαρίου.
Σημείωση: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020
του ΥΠ.ΕΣ. σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθου 12 της Κ.Υ.Α.
αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.
Η χρήση μάσκας κρίνεται απαραίτητη για τους παρευρισκόμενους καθόλη τη διάρκεια της συνεδρίασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

