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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 7η

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Π Ρ Ο Σ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΗΣ

    

Καλείστε σε συνεδρίαση (άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) διά περιφοράς 
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  την Τετάρτη 07-04-2021 και ώρα από 12:30 έως 13:00.

Παρακαλούμε οι τοποθετήσεις για τα παρακάτω θέματα να σταλούν στο email της υπηρεσίας 
«ds.aigaleo@gmail.com»:

1. Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με τίτλο «Υβριδικά αυτόνομα ενεργειακά 
συστήματα έξυπνης δικτύωσης & πρόβλεψης» με ακρωνύμιο «PHAETONS», στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Κωδικός ερευνητικού έργου 
Τ1ΕΔΚ-05254).

2. Α. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έμπροσθεν του 1ου ΚΑΠΗ 
Αιγάλεω Λ. Θηβών 380 στο Αιγάλεω Β. Παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ. 76 του 
ν. 4257/2014 διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής.

3. Α. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου επί του πεζοδρομίου των οδών Π. ΚΑΒΑΛΑΣ 
& ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στο Αιγάλεω Β. Παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ. 76 του ν. 
4257/2014 διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής.

4. Α. Διατήρηση ή μη της «κενωθείσας» θέσης του περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της οδού 
NIK.ΠΛΑΣΤΗΡΑ αρ. 105 στο Αιγάλεω Β. Παραχώρηση της θέσης με τις προβλεπόμενες από το αρ. 76 του 
ν. 4257/2014 διαδικασίες ή σε περίπτωση μη διατήρησης την κατάργηση και αποξήλωση αυτής. 

Κοινοποίηση: πίνακας αποδεκτών                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
      ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

       ΜΑΝΔΡΑΦΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

         ΤΑΚΤΙΚΑ      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

1.  Μάνδρος Ηλίας  1.   Κάντζος Ιωάννης
2.  Μαζαράκης Μάριος  2.   Ζαμπέτας Γεώργιος
3.  Γονιδάκης Δημήτριος  3.   Ευαγγελάτος Σπυρίδων 
4.  Χρυσούλας Φώτιος  4.   Ζαμπέτα Μαρία
5.  Νικητάκης Νικόλαος  5.   Αβραμίδου – Καραγιάννη Μαίρη
6.  Βλάχου Ζωή  
7.  Δημομελέτης Ιωάννης
8.  Βούλγαρης Βασίλειος 
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