
          

    

       
 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                           Ν. Μνπδαληά 30/7/2021  

ΝΟΜΟ  ΥΑΛΚΘΔΘΚΗ      Αξ. Πξση  26223 

ΔΗΜΟ  Ν. ΠΡΟΠΟΝΣΘΔΑ   

ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ                       

ΠΡΟ: Σα μέλη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ 

   ηος Δήμος Ν. Πποπονηίδαρ 

1. Καξαπαληαδήο Θσάλλεο, Αληηδήκαξρνο 

2. αξόγινπ Υαξάιακπνο, Αληηδήκαξρνο 

3. Κνθθηλίδεο Κσλζηαληίλνο, ηαθηηθό κέινο 

4. αξόγινπ Παλαγηώηεο, ηαθηηθό κέινο 

5. Σζνκπαλάθεο Κσλζηαληίλνο, ηαθηηθό κέινο 

6. Αζβεζηάο Κσλζηαληηλίδεο Αιέμαλδξνο, ηαθηηθό κέινο 

7. Καπεηάλνο Θσάλλεο, ηαθηηθό κέινο 

8. Μσπζίδεο Μσπζήο, ηαθηηθό κέινο 

9. Μεθέ Υξηζηίλα, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

10. Μπνκπόηαο Γεώξγηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

11. Σζηξνύδαο Φώηηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

12. Παπαδόπνπινο Θσκάο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

13. Παζζαιήο Κσλζηαληίλνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

14. Επηάηνγινπ Γεώξγηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο 

 
       ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 

1. Πξόεδξν Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

2. Επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ «Η άιιε ιύζε Κίλεζε 

Δεκνθξαηώλ Πνιηηώλ» θα Μαπξνκηράιε Θενδώξα 

3. Επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ «Λατθή πζπείξσζε 

Νέαο Πξνπνληίδαο» θ. Κνινγθνύλεο Παλαγηώηεο 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΓΚΛΗΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ  

Ε ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΔΘΑ ΠΕΡΘΦΟΡΑ 

 

 Καιείζζε λα ζπκκεηάζρεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο 

Ζσήο Δήκνπ Ν. Πξνπνληίδαο πνπ ζα γίλεη δηα πεξηθνξάο ζηηο 3/8/2021, ημέπα Σπίηη με ώπα έναπξηρ 

9:00 και λήξη 9:30. 

 

 Η ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο γηα ιόγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο 

θαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-

2020), ην άξζξν 42 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020) θαη ηηο ππ’ αξ. 

18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-20 θαη 

ΔΘΔΑΔ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-20 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ, γηα ιήςε απόθαζεο ζηα 

παξαθάησ ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

   

 Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 

1. Μεηαηόπηζε ζέζεο πεξηπηέξνπ 

 



2. Xνξήγεζε άδεηαο γηα ζέζε ζηάζκεπζεο ζηε Κνηλόηεηα Ν. Μνπδαληώλ, ιόγσ αλαπεξίαο 

(Α.κε.Α.). 

 

 Μέρξη ηελ ώξα ιήμεο ηεο ζπλεδξίαζεο δηα πεξηθνξάο, ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο 

ζα κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε email από ηνλ πξνζσπηθό ηνπο 

ινγαξηαζκό πξνο ην email ηεο Γξακκαηείαο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο (anna.selemenaki@nea-

propontida.gr),, απνζηέιινληαο ζπκπιεξσκέλν κε ηελ ςήθν ηνπ, ην ζπλεκκέλν έληππν ςεθνθνξίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ρσξίο 

θαλέλα θίλδπλν πγείαο. 

 

 Όζα μέλη ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ δεν διαθέηοςν πποζυπικό λογαπιαζμό email θα 

μποπούν να τηθίζοςν ηο ανυηέπυ θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ζηέλνονηαρ ζςμπληπυμένο ηον 

ζςνημμένο πίνακα με  fax ζηο 2373065793, ή με ηη σπήζη sms ππορ ηον Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ 

Ποιόηηηαρ Ζυήρ (6973399101) γπάθονηαρ ζηην απσή ηο όνομά ηοςρ και ζηη ζςνέσεια ηο νούμεπο 

ηος θέμαηορ και ηην τήθο ηοςρ (π.σ. ΘΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΣΑΖΗ 1 ΤΠΕΡ, 2 ΛΕΤΚΟ, 3 

ΤΠΕΡ, 4 ΚΑΣΑ…..κ.ο.κ ). 

 

 Μεηά ηο πέπαρ ηηρ ώπαρ λήξηρ, καμία τήθορ δεν θα ληθθεί ςπότη. 

 

 Οη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ ζα αλαθνηλσζνύλ ζηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ζηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ ιήμε ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνύ. 

 

 

ςνημμένο 

1.Έληππν ςεθνθνξίαο ζέκαηνο. 

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

Εκκαλνπήι Καξξάο 

Δήκαξρνο 
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