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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων
ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
Λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση ή
μη, έγκρισης παραχώρησης χώρου, μιας
(1) θέσης ολιγόχρονης στάθμευσης, για
τα οχήματα (van), του Πανελλήνιου
Συλλόγου
Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», τα οποία
θα
σταθμεύουν
εκ
περιτροπής,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή
και ακίνδυνη επιβίβαση και αποβίβαση
των παιδιών τις ώρες από 15.00 μ.μ. έως
τις 20.00, επί της οδού Χαρίτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΦΕΚ3/Β’/08-01-1992,
όπως
έχει
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της
υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/3430 11-6-93
(ΦΕΚ456/Β’/24-06-1993).
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για
το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΜΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(καφετέρια)
ΜΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(INTERNET)» της εταιρείας με την
επωνυμία ''TRIPLE DOUBLE I.K.E.'' με
εκπρόσωπο
τον
ΜΑΡΚΟ(επιθ.)
ΝΙΚΟΛΑΟ (ον.), το οποίο βρίσκεται
στην οδό ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 25 στο Δήμο
μας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής,
κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
Λήψη απόφασης για τη γνωμοδότηση,
έγκρισης παραχώρησης χώρου, μιας (1)
θέσης ολιγόχρονης στάθμευσης, για τα
οχήματα (van), του Πανελλήνιου Συλλόγου
Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων
«ΑΛΜΑ», τα οποία θα σταθμεύουν εκ
περιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίζεται
η ομαλή και ακίνδυνη επιβίβαση και
αποβίβαση των παιδιών τις ώρες από 15.00
μ.μ. έως τις 20.00, επί της οδού Χαρίτων,
σύμφωνα
με
τα
οριζόμενα
στο
ΦΕΚ3/Β’/08-01-1992,
όπως
έχει
τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ’
αριθ.
ΔΜΕΟ/στ/3430
11-6-93
(ΦΕΚ456/Β’/24-06-1993).
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το
Κ.Υ.Ε.
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(καφετέρια)
ΜΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)» της εταιρείας
με την επωνυμία ''TRIPLE DOUBLE I.K.E.''
με
εκπρόσωπο
τον
ΜΑΡΚΟ(επιθ.)
ΝΙΚΟΛΑΟ (ον.), το οποίο βρίσκεται στην
οδό ΑΛΚΥΟΝΗΣ αρ. 25 στο Δήμο μας.
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