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Αξηζκ.Πξση.12836

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ
ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΘΑ
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΘΟ
ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ
ΖΩΗ
ΠΡΟ:
Σαρ. Γ/λζε : Λ.Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ 12
Σαρ.Κώδηθαο : 58400 Δμαπιάηαλνο
Πιεξνθνξίεο : θα.Ηληδεκπάηδαθε Γήκεηξα

: 23843 - 50325
F A X : 23840 - 41000
:

Σα Μέλε ηερ Επιηποπήρ Ποιόηεηαρ Ζωήρ
Δήμος Αλμωπίαρ
1. κα. Νάνος Πολςξένε(Ανηιδήμαπσορ)
2. κ.Γιάνηζε Δεμήηπιο(Ανηιδήμαπσορ)
3. κ. Υαηδεγιαννίδε
Υπήζηο(Ανηιδήμαπσορ)
4. κ. Πποκοπίδε Εςάγγελο
5. κ. Αβπαμίκα ηέθανο
6. κα. Λαδάπος- Παπαδοπούλος
ηαςπούλα

Κοινοποίεζε:

- Πποϊζηαμένε Σεσνικών Τπεπεζιών
- Γενικό Γπαμμαηέα κ. Σζιμηζιπίδε Γεώπγιο
ΠΡΟΚΛΗΗ Ε TAKTIKH ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΔΘΑ ΠΕΡΘΦΟΡΑ
αο θαινύκε ζηιρ 5 Αςγούζηος, ηος έηοςρ 2022, εμέπα Παπαζκεςή θαη ώξα έλαξμεο 12:00 ην
κεζεκέξη θαη ώξα ιήμεο 14:00 κ.κ θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη ε δηα πεξηθνξά ιήςε απόθαζεο ηνπ παξαθάησ
ζέκαηνο, ειεθηξνληθά (e-mail) ή ηειεθσληθά ή κε FAX, ζηελ γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
Λόγσ ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77
ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ Α΄133), ζε ζπλδπαζκό κε άξζξν 78 ηνπ λ.4954/2022« Λήςε απνθάζεσλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ Ο.Σ.Α α’ βαζκνύ θαη δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ θαηά ην
δηάζηεκα ηζρύνο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» ,ε ιήςε απόθαζεο γηα ην
παξαθάησ ζέκα, ζα γίλεη δηα πεξηθνξάο (θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ Ν.4635/2019).
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΘΑ ΔΘΑΣΑΞΗ
ο
«Υνξήγεζε
έγθξηζεο
ή κε εηζόδνπ - εμόδνπ νρεκάησλ από ην πθηζηάκελν επαγγεικαηηθό
1 ΘΕΜΑ:
εξγαζηήξην παξαγσγήο δσνηξνθώλ κε θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
"Εεπγαξίδεο Η.Κ.Δ." θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν "ΒΗΟ.ΕΩ.ΝΟΣ.", πνπ βξίζθεηαη ζηα κε αξηζ. 313314-364 αγξνηεκάρηα ηνπ αγξνθηήκαηνο Νόηηαο ηεο νκώλπκεο Κνηλόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,
κέζσ δεκνηηθήο αγξνηηθήο νδνύ ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ επαξρηαθή νδό 12 "Νόηηα Αξράγγεινο".»
Γηα ην ζέκα ζαο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, από ηε γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ζρεηηθό
ελεκεξσηηθό πιηθό. Δπηπιένλ ζαο απνζηέιινληαη, ζπλεκκέλα, νδεγίεο γηα ηε δηα πεξηθνξάο ζπλεδξίαζε
θαζώο θαη πίλαθαο κε ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνπ γηα ηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζα ζπκπιεξώλεηε ηελ
επηινγή ζαο σο πξνο ηελ έγθξηζε ηνπο ή κε θαη παξαθαιείζζε ηεν Παπαζκεςή 5 Αςγούζηος 2022 από
12:00 ηο μεζεμέπι και ώπα λήξερ 14:00 μ.μ, λα ελεκεξώζεηε ειεθηξνληθά (e-mail) ή ηειεθσληθά ή κε
FAX, ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηα Εσήο ή ηελ γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο,
(θα.Ηληδεκπαηδάθε Γήκεηξα) ζηα ηει.2384350201 - 2384350325 , e-mail: admin.dep@0598.syzefxis.gov.gr
με ηαςηόσπονε κοινοποίεζε ζηο email ηερ γπαμμαηείαρ ηερ επιηποπήρ ποιόηεηαρ δωήρ ηος Δήμος
Αλμωπίαρ: intzempatzaki@gmail.com θαη FAX:2384021226 γηα ηε ζέζε ζαο επί ηνπ ζέκαηνο (π.ρ. ππέξ,
θαηά, ιεπθό θαη ηπρώλ ζρνιηαζκό ή αηηηνιόγεζε ηεο άπνςε ζαο). Σα κέιε ηα νπνία δε δηαζέηνπλ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ εηζήγεζε, παξαθαινύληαη όπσο επηθνηλσλήζνπλ
ηειεθσληθώο ή κε FAX κε ηελ γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, έσο 5/8/2022 ώξα 12:00 ην
κεζεκέξη.
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
- Γξαθείν Γεκάξρνπ
- Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ
- Πξ/λε Σκήκαηνο Τπνζη. Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
- Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
- Πξσηόθνιιν - Αξρείν
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΘΑ

