
                   
          
 
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ 
ΜΞΛΞΡ ΙΣΙΚΑΔΦΜ  

ΔΗΛΞΡ ΡΣΠΞΣ-ΕΠΛΞΣΟΞΚΗΡ 
ΙΞΘΜΞΗΑ ΕΠΛΞΣΟΞΚΗΡ 

                    ΞΠΘΗ ΕΟΑΜΑΚΗΥΗ 

πλεδξίαζε: 10γε/2022     
                    ΠΡΟ: θ.θ. πκβνύινπο ηεο    

Κνηλόηεηαο Δξκνύπνιεο 

ΗΛΕΠΗΡΘΑ ΔΘΑΑΝΗ 

Παξαθαινύκε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ Γ΄ πλεδξίαζε (ιόγσ δύν αλαβνιώλ γηα έιιεηςεο απαξηίαο) 

ηεο Κνηλόηεηαο Δξκνύπνιεο, ηελ εηάπηη 02-11-2022 θαη ώξα 18.30 ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 89 ηνπ Ν. 

4555/18, θαζώο επίζεο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96, παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο 

δηεπθξηλίδνληαη ζηελ Δγθύθιην ηνπ ΤΠΔ ππ΄αξ. 88/59846/21-08-2019 (ΑΓΑ : 611Ξ465ΥΘ7-ΝΛ4)           

          H ζπλεδξίαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηά δώζεο (ζηνλ Β΄ όξνθν ηνπ Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ, ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε (κεηθηή 

ζπλεδξίαζε) θαη ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα : α) ηελ Κ.Τ.Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΠ. νηθ. 61055/27-10-

2022 (ΣΔΤΥΟ Β’ Αξ. Φύιινπ 5563) θαη β) ην κε αξ. πξση.: 46731/13-7-2022 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθώλ γηα ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

 

Θέμα 1ο: Λελέηη Οεπιβαλλονηικών Επιπηώζεων πος αθοπά : «Λαπίνα ζηην θέζη 

"ΟΗΔΑΚΘ" Επμούποληρ Ρύπος». 

Θέμα 2ο: Έγκπιζη ή μη σοπήγηζηρ άδειαρ παπάηαζηρ ωπαπίος σπήζηρ μοςζικήρ ηος 

καηαζηήμαηορ ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ με ηην επωνςμία «POEM» ζηην 

Επμούπολη Ρύπος. 

Θέμα 3ο: Γνωμοδόηηζη Ιοινόηηηαρ Επμούποληρ ζσεηικά με ηην αξιοποίηζη δημοηικού 

ακινήηος επί ηηρ οδού Ηπ. Οολςηεσνείος ζηην θέζη απζανάρ ζηην Επμούπολη.  

Θέμα 4ο: Γνωμοδόηηζη Ιοινόηηηαρ Επμούποληρ ζσεηικά με ηην αξιοποίηζη δημοηικού 

ακινήηος επί ηηρ οδού Τίος (ππώην Αγοπά) ζηην Επμούπολη . 

Θέμα 5ο: Γνωμοδόηηζη Ιοινόηηηαρ Επμούποληρ ζσεηικά με ηην εκ νέος μίζθωζη ημήμαηορ 

δημοηικού ακινήηος επί ηηρ οδού Λ. Λεπκούπη (παηάπι Ονεςμαηικού Ιένηπος) 

ζηην Επμούπολη. 

  
 

                                                    Η  ΟΠΞΕΔΠΞΡ  

ΗΡ ΙΞΘΜΞΗΑΡ  ΕΠΛΞΣΟΞΚΗΡ 
 
 

                                                      ΑΜΘΗ  ΤΑΚΙΘΑ 

 
 
 

 

ΞΔΗΓΘΕΡ ΓΘΑ ΗΜ ΔΘΑ ΖΦΡΗΡ ΙΑΘ ΑΣΞΤΠΞΜΑ ΛΕ ΗΚΕΔΘΑΡΙΕΥΗ (ΛΕΘΙΗ 

ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗ) ΡΣΜΕΔΠΘΑΡΗ ΗΡ ΙΞΘΜΞΗΑΡ ΕΠΛΞΣΟΞΚΗΡ 

 

Γηα όζνπο πκβνύινπο επηιέμνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ε ζύλδεζε είλαη 

εθηθηή από ζηαζεξό ππνινγηζηή ή θηλεηό ηειέθσλν κε ηα εμήο ζηνηρεία: Meeting ID: 722 683 

9136 θαη Password: 149533 κε ηελ  εθαξκνγή ZOOM. 
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