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ΠΡΟΣ: 
ΤΑΚΤΙΚA  ΜΕΛΗ 
1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ 
3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
4. ΤΡΥΦΩΝ ΜΑΡΙΑ 
5. ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
7. ΚΩΤΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
8. ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 
2. ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
3. ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΙΟ 
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

(άρθρο  75 του Ν. 3852/2010) 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-
1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «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», σας καλούμε να λάβετε μέρος  στην τακτική συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της 

διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr στις 11  Μαΐου  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:00  για να συζητηθεί  και να ληφθεί απόφαση στα κατωτέρω θέματα: 
 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της σχετικής οδικής σήμανσης για την απαγόρευση της στάσης 
και της στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην της χρηματαποστολής, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, έμπροσθεν του υποκαταστήματος OPTIMA BANK επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
4. 
 

2. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 
ΥΜΜ 9369 επί της οδού ΑΙΑΝΤΟΣ 5, μετά την με αρ. πρωτ. 2336/31-1-2020 αίτηση της Ν.Α. 
 

3. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 
ΙΕΜ 9750 επί της οδού  ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ.  847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι. 
 

4. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 
ΙΜΗ 9856 επί της οδού  ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 258/26-9-2019 αίτηση της Α.Μ. 
 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                 ------------------- 
              ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                 ------------------- 
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
               ------------------- 
     ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
    Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
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5. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας 
ΖΖΟ 6820 επί της οδού ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ. 
 

6. Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με την τοποθέτηση 
σχετικής οδικής σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, για την απαγόρευση της στάσης και της 
στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επί της 
οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 έως 4, 
μετά το, με αρ. πρωτ. 256/7-1-2020. 

 
7. Έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης έμπροσθεν φυσιοθεραπευτηρίου, επί της 

οδού ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 1, μετά την με αρ. πρωτ. 1411/22-1-2020, αίτηση του ενδιαφερόμενου 
φυσιοθεραπευτή. 
 

 
 
 

 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


