
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χαϊδάρι,  16/10/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Α.Π. οικ.: 19179 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ            ΠΡΟΣ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ      1) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ      (σε περίπτωση απουσίας σας, να ειδοποιείτε το 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 

Τ.Δ.:  Στρατ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως        
Τηλ. 213 2047 329    
Email: dsymboulio@haidari.gr     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 
8ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε στην δια περιφοράς (τακτική)  συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
την  20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 και  ώρα λήξης 12:00, για την  λήψη απόφασης 

σχετικά με τα παρακάτω θέματα 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) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : 

Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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. 

Για το λόγο αυτό παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: e-

oikonomiki@haidari.gr) ή τηλεφωνικά για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) κατά 

το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. διεξαγωγής της συνεδρίασης (10.00 - 12.00.) καθώς και τις τυχόν απόψεις σας- 

προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης-επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, 

λαμβανομένων  υπόψη των σχετικών επισυναπτόμενων εισηγήσεων.  

 

1. Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων  χώρων, 

του Δήμου Χαϊδαρίου. 

2. Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των περιπτέρων του  Δήμου Χαϊδαρίου.  

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή 

πορείας» επί  της οδού Αθ. Διάκου, στη διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Παρασκευής. 



4. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων[(καζουαρίνες) οδός Δρομοκαϊτη 13, Χαϊδάρι]. 

5. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [ (Πεύκης) οδός Κωστή Παλαμά 19β, (πάροδος Κώστα Ουράνη)] 

6. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [(Κουκουναριά) οδών Υδροχόου και Ρέας 13, στην περιοχή Αφαίας] 

7. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου [ (Πεύκης) οδός Θερμοπυλών 2, Χαϊδάρι )] 

8. Χορήγηση  άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κατάστημα  Υγειονομικού Ενδιαφέροντος   

 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                           ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
                                                                                 ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


