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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 4/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

Σήμερα 23 Μαρτίου 2022 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής:  

Κατόπιν του αριθμ.πρωτ. 3127/18-3-2022 εγγράφου του Διοικητικού Τμήματος 

και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η 

οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την 

παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Συντάσσει  την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2021 η οποία έχει ως εξής:  

 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το έτος 2021, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής: 

Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής 

i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του 

Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και 

επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

(Πολεοδομική Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχους προκειμένου να 

εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία 

αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την 

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 

πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και 

της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, 

την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε αποφάσεις επί του θέματος. 

ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 

επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του 

δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε εντός του 2021 γνωμοδότηση της 

Υγειονομικής Υπηρεσίας και δεν προέβη σε λήψη απόφασης ανάκλησης άδεια. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε αποφάσεις επί του θέματος  

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. 

Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 

ορισμένα καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο Χορήγηση /ανάκληση άδειας 

λειτουργίας μουσικής.  

 



Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων 

άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

Κατά το έτος 2021 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης: 

1. Τροποποίηση της αριθμ. 167/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού  

Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ 

2. Τροποποίηση της απόφασης 21/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

και ψήφισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

3. Ψήφισης Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Χαρών 

4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης  για  εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στην 
περιοχή της Ανω Δάφνης  (Ζωοδόχος Πηγή) του Δήμου Δάφνης – Υμηττού κατόπιν 
πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης 

Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, 

προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής 

οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών 

επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 

αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 

πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά 

ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών 

μελετών 

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 

απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2021 με Θέμα: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 

Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. 

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 

απόφασης επί του ανωτέρω θέματος, λαμβάνοντας τη κάτωθι απόφαση: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 
έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 
έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 
έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί 
έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων 

 

Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν εισηγήθηκε καμία απόφασή της στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για λήψη απόφασης χωροθέτησης του κοιμητηρίου καθώς και 

χωροθέτησης κέντρου αποτέφρωσης νεκρών. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 

αποφάσεων χορηγήσεων θέσεων στάθμευσης, ανανέωσης χορηγήσεων θέσεων 

στάθμευσης αναπηρικών και μη αναπηρικών αυτοκινήτων καθώς και της ετήσιας 

έκθεσης πεπραγμένων αρμοδιότητας της επιτροπής και εκλογές Αντιπροέδρων της 

Επιτροπής, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 

1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2021 με Θέμα: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 
έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 4-1/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κ 
Γ.Κ.) 



3. Απόφαση υπ’ αριθ. 4-2/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Π.Π.) 

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 4-3/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Ν.Δ) 

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 4-4/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Ζ.Μ.) 

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 4-5/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Χ. Α.) 

7. Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2021 με Θέμα: Έκφραση γνώμης για την έγκριση 
χώρων στάθμευσης φορτηγών επί της οδού Ειδομένης  όπως  
παρουσιάζεται στην αριθμ. 60/2005 απόφαση Δ. 

8. Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2021 με Θέμα: Εισήγηση ή μη στο Δημοτικό 
Συμβούλιο έκδοσης απόφασης χορήγησης άδειας στάθμευσης για τα 
όχημα υπαλλήλου ΟΑΕΔ. 

9. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-1/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Κ.Π.) 

10. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-2/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου 
(κος Δ.Ν) 

11. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-3/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Κ.Ι.) 

12. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-4/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Ν.Ε) 

13. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-5/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κα 
Κ.Κ.) 

14. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-6/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου 
(κου Μ.Ν.) 

15. Απόφαση υπ’ αριθ. 14-7/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου 
(κου T.M.) 

16. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-1/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κος 
Μ.Γ.) 

17. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-2/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου 
(κου Α. Σ.Α.) 

18. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-3/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ανανέωση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου 
(κου Α.Α.) 

19. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-4/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κας 
Π.Ε) 

20. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-5/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κου 
N.B.) 



21. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-6/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κου 
Μ.Π.) 

22. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-7/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κος 
Χ.Ε) 

23. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-8/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κου 
Κ.Ι.) 

24. Απόφαση υπ’ αριθ. 15-9/2021 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου (κας 
Α.Β.) 

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Ανδρουλάκης Ανδρέας  

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων: 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
                             ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
      ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
      ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ) 
      ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       
      ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
      ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
       
       
  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.  ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


