
                                                                                                                                                                                  
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
e-mail:           ds@elefsina.gr                            απουσίας ή κωλύματός τους)
                                                                       2. Αναπληρωματικά Μέλη της Επι-
                                τροπής Ποιότητας Ζωής 
                                                                       3. Επικεφαλής των Δημοτικών 

                                Παρατάξεων (βάσει της               
                                υπ.αρ. 374/22 εγκυκλίου ΥΠΕΣ)

   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 , την υπ. αριθμ.374/39135/30-5-
2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το  ά. 78 του Ν. 4954/2022 , καλείστε σε « διά 
ζώσης» συνεδρίαση την Tρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30, 
προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα 
της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση χωροθέτησης δέκα οκτώ (18) θέσεων κάδων ανακύκλωσης 
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στην Δημοτική Ενότητα 
Ελευσίνας.

2. Γνωμοδότηση περί έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της « Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΕΠΕ» Εργοστασίου Άλεσης Πτηνοτρόφων ( Κυλινδρόμυλός) στην εκτός σχεδίου 
περιοχή εντός Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση « Πλακωτό» 
επί ασφαλτοστρωμένης Ανώνυμης Αγροτικής οδού ανατολικά της επαρχιακής 
οδού προς Δερβενοχώρια.

3. Γνωμοδότηση περί έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της « ΘΕΟΛΟΓΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» (Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, 
ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευή ηλεκτρικού – 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή άλλων μερών & 
εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, κατασκευή ψυκτικού, κλιματιστικού 
εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης, στην εκτός σχεδίου βιομηχανική περιοχή εντός 
Γ.Π.Σ. του Δήμου Μάνδρας, στη θέση « Πάτημα» επί της ασφαλτοστρωμένης 
οδου Ελ. Βενιζέλου η οποία ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας. 

            
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
    ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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