
                                                                                                                                                                                 
EΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝAΣ                                       
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                               ΠΡΟΣ:
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ            1. Τακτικά Μέλη της Επιτροπής
Δ/νση: Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος                   Ποιότητας Ζωής (με την παρά-
Πληροφορίες: κα Καφαντάρη          κληση να ενημερωθούν τα ανα-
Τηλέφωνο: 210-5537231                                πληρωματικά μέλη σε περίπτωση
FAX:            210-5537220                                απουσίας ή κωλύματός τους)
e-mail:        ds@elefsina.gr                          2. Αναπληρωματικά Μέλη της Επι-
                              τροπής Ποιότητας Ζωής 

   ΘΕΜΑ:  « Πρόσκληση σε τακτική « δια ζώσης» συνεδρίαση   Επιτροπής                 
                    Ποιότητας  Ζωής»                
                              
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αυτό 
αντικαθίσταται  με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/18,  το ά. 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της  11ης/3/2020 η οποία κυρώθηκε με το ά. 2 του Ν. 
4682/20 (Α’76) &  ΦΕΚ Α\’55/11-3-2020  και σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 
643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ καλείστε σε « διά ζώσης» συνεδρίαση την 
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 9:00,  προκειμένου ως αρμόδια 
Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:   

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( ά.74. παρ. 6 του Ν. 
3852/10).

2. Γνωμοδότηση περί της κυκλοφοριακής μελέτης σήμανσης εκτελούμενων 
έργων για την διέλευση καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε οδικά 
τμήματα αρμοδιότητας Δήμου Ελευσίνας. 

3. Γνωμοδότηση περί εισόδου – εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης του 
βιομηχανικού κτιρίου της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., σε 
ακίνητο που μισθώνει η εταιρεία πλησίον της αρχικής εγκατάστασής της στην 
εκτός σχεδίου περιοχή στην θέση Σκλήρη της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας. 

4. Γνωμοδότηση περί ονομασίας ανώνυμης οδού της Δημοτικής Ενότητας 
Μαγούλας. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

    ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

*Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του 
ΥΠΕΣ το συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του 
στο χώρο συνεδρίασης με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι 
εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5 m).

                                                                            
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
κ.Γενικό Γραμματέα 
κ.κ. Αντιδημάρχους
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/ντές Υπηρεσιών Δήμου Ελευσίνας
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