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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2011 
                                                                                         

 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 

αρμοδιότητας, της την οποία υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 

συνεδριάσεων την συμμετοχή των μελών της, τα θέματα που 

συζητήθηκαν και οι ληφθείσες αποφάσεις. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2011 πραγματοποίησε 

συνολικά δεκαέξι (16)  συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι : 

1. Φιλιππάκης Κων/νος, Πρόεδρος (16 συνεδριάσεις), 

2. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ,  Αντ/δρος (15 συνεδριάσεις) 

3. Βουράκης Ιωάννης, Μέλος (16 συνεδριάσεις) 

4. Ζερβάκη Ιωάννα, Μέλος, (9 συνεδριάσεις) 

5. Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος (16 συνεδριάσεις) 

6. Χατζηπαναγιώτης Αντώνιος, Μέλος (16 συνεδριάσεις) 

7. Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος (13 συνεδριάσεις). 

 

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συζήτησε συνολικά 57 θέματα και έλαβε : 

 Μία (1)  απόφαση για τον ορισμό Αντιπροέδρου. 

 Δέκα τρεις (13) αποφάσεις για ανάκληση αδειών ίδρυσης 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Έξι (6) αποφάσεις για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης 

καταστημάτων. 

 Τρεις  (3) αποφάσεις για ανάρτηση κτηματολογικών πινάκων. 

 Τέσσερις (4) αποφάσεις για εξέταση αιτήσεων. 

 Τρεις (3) αποφάσεις εξέταση εισηγήσεων της Δ/νσης Δημόσιας 

Υγείας. 

 Οχτώ (8) αποφάσεις για την έκφραση σύμφωνης γνώμης. 

 Επτά (7) αποφάσεις για ρύθμιση κυκλοφορίας. 

 Μία (1) απόφαση θερινό ωράριο καταστημάτων. 



 Τέσσερις (4) αποφάσεις για την εξέταση βατότητας τουριστικών 

τρένων.  

 Μία (1) απόφαση για την σύσταση Επιτροπών. 

 Μία (1) απόφαση για την πληροφοριακή σήμανση του Δήμου. 

 Δύο (2) αποφάσεις πολεοδομικών θεμάτων. 

 Δύο (2) αποφάσεις περιβαλλοντικών θεμάτων. 

 Μία (1) απόφαση αναστροφή γης σε χρήμα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Δεν υπάρχουν 

 

Η παρούσα συντάχθηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου την 25
η
 Ιουνίου 2012 και διαβιβάζεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για έγκριση.  

 

 

   

          Ο Πρόεδρος της  

  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

 

    Κων/νος Φιλιππάκης  

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  

 

 


