
                                                                          2. Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                                                                              (σε περίπτωση απουσίας σας να ειδοποιείτε 
                                                                               τη γραμματεία )                                                                                      
                                                                   κοιν.:  Αναπλ/κά Μέλη Επιτροπής  Ποιότητας   Ζωής 
                                                                              (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) 
                                                                                                        

 12η  Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα πραγματοποιηθεί 
στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού  στις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 
10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87): 

 
1. Εξέταση της υπ. αριθμ. 20/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με 

θέμα «Τοποθέτηση καθρεπτών  κυκλοφορίας». 
2. Εξέταση του αριθμ. πρωτ. 5121/28-5-2021 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών 

για κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση βατότητας 
και ζημιών οδοστρωμάτων επί των οδών  Γαλατσώνας- Γερακιού, Γερακιού - 
Αβγαριάς». 

3. Εξέταση του αριθμ. πρωτ. 5229/31-5-2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών  
Υπηρεσιών για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ύστερα από την αίτηση του Ιωάννη 
Ζαρίφη. 

4. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 5546/31-5-2021 αίτησης της Μαγουτσάκη Ελένης για 
παραχώρηση επιπλέων κοινόχρηστο χώρο λόγω COVID 19. 

5. Εξέταση της υπ. αριθμ. 35/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Αιδηψου με 
θέμα «Πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού Λ.Αιδηψού – 28ης Οκτωβρίου και των 
καθέτων σε αυτή, από το κατάστημα ΠΑΛΑΤΙΝΟ έως το κατάστημα ΚΑΖΙΝΟ και 
δημιουργία – χάραξη ποδηλατόδρομου  στο κάτωθεν τμήμα της οδού». 

6. Εξέταση της υπ. αριθμ. 37/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Αιδηψού με 
θέμα «Επί αιτήσεως του κ.Μαυροζούμη Κωνσταντίνου – Κοινοτικού Συμβούλου 
Λ.Αιδηψού για κίτρινη διαγράμμιση του οδοστρώματος στον ήδη οριοθετημένο χώρο 
στάθμευσης των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας του Αστυνομικού Σταθμού 
Αιδηψού επίτης οδού 28ης Οκτωβρίου έναντι του Αστυνομικού Σταθμού». 

7. Εξέταση της υπ. αριθμ. 39/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Αιδηψού με 
θέμα «Επί αιτήσεως του κ. Σταματίου Άγγελου του Σπυρίδωνα, φαρμακοποιού, 
σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου του». 

8. Εξέταση της υπ. αριθμ. 40/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ.Αιδηψού με 
θέμα «Επί αιτήσεως της κ. Θυμιακού Ευσταθίας του Ιωάννη, σχετικά με την 
απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας της λόγω ΑΜΕΑ μέλους οικογένειας 
της». 

Η Πρόεδρος της  
                                                                                                    Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
                                                                                                           
 
                                                                                                         Αναστασία Φουρνάρη                                                       
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