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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
  
 Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2021 τακτικής συνεδριάσεως της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

      Αρ. αποφάσεως: 3 
  

 Θέμα:  Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Χαϊδαρίου, Έτους 2020 

 
Σήμερα την 27η   του μήνα   Ιανουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη,  με ώρα έναρξης στις 
10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00,  συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ:  1145/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α)  του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης 

αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, τις υπ' αριθμ. 

Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. 

αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 

40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα 

λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα  2/3 τουλάχιστον των μελών της  Ε.Π.Ζ., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) 

μελών συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

 

1. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ    

2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος) 

3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος) 

4. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος) 

5. Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος) 

6. Βελέντζας  Γεώργιος - (τακτικό μέλος) 

7. Παπαδάκος Λεωνίδας  - (τακτικό μέλος) 

8. Βίτσα Άλκηστη- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος)  

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. 

ΑΔΑ: ΨΞΞΔΩΗ3-8ΧΨ



 

Μεταβολές:  
-Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1) 

Έγκριση Συγκοινωνιακών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας για την Δημιουργία δύο νέων Γραμμών Δημοτικής 

Συγκοινωνίας για τη διασύνδεση περιοχών του Δήμου Χαϊδαρίου  με το Σταθμό ΜΕΤΡΟ Αγίας Μαρίνας. 2) Λήψη 

απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φαβιέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με 

τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Χαϊδαρίου– Ανάπλαση της οδού Φαβιέρου για την ενίσχυση της 

εμπορικότητας και επισκεψιμότητας». 

 

-Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) 
την ένταξη του 1

ου
 και 2

ου
  ΕΗΔ θέματος και  τη συζήτησή τους ως 1

ο
 και 2

ο
 θέμα  Η.Δ. και  το 1

ο
 και 2

ο
 θέμα της Η.Δ. 

ως 3
ο
 και 4

ο
 θέμα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για το  3
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας διάταξης( σχετ.: το υπ΄αριθμ. πρωτ.: εσωτ.: 2/21.01.2021 

έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.) ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Χαϊδαρίου, Έτους 

2020» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, την οποία υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Σε εφαρμογή του ανωτέρω θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Ετήσια Έκθεση 

Πεπραγμένων, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ανά τομέα 

αρμοδιότητάς της, που ελήφθησαν  από 01-01-2020 έως 31-12-2020   

 

 Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2. του κανονισμού λειτουργίας της Ε.Π.Ζ. ο οποίος ψηφίστηκε με την αρ. 136/2011 

απόφαση του Δ.Σ. «η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, την 

συμμετοχή των μελών της, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις. Υπεύθυνος για την σύνταξη της 

ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων είναι ο Πρόεδρος της. Στην εν λόγω έκθεση ενσωματώνονται, ως παράρτημα, και 

σχετικές παρατηρήσεις που υποβάλουν τα μέλη της. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει την έκθεση εντός του 

Ιανουαρίου κάθε έτους και την κοινοποιεί στα μέλη της προκειμένου αυτά να του υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις 

τους εντός της πρώτης εβδομάδας του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, εντός της δεύτερης εβδομάδας του Φεβρουαρίου, ο 

πρόεδρος υποβάλει το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσης στο δημοτικό συμβούλιο και μεριμνά για τη δημοσίευσή της 

στην ιστοσελίδα του δήμου.» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη:  τις διατάξεις του άρθρου 74 του 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 2, παρ. 1 

του Ν. 4623/2019, την υπ΄αριθμ. 90/2019 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. με αριθμ. πρωτ.: 59849/21.08.2019  και μετά την 

εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής από 01.09.2019, ελήφθη η αριθμ. 177/2019 (ΑΔΑ: ΨΘ3ΤΩΗ3-ΑΦ2) 

απόφαση Δ.Σ. με την οποία έχουν εκλεγεί  για το διάστημα από 8-9-2019 έως 6-11-2021 οι παρακάτω δημοτικοί 

σύμβουλοι ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ε.Π.Ζ. 

Τακτικά: Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Γεώργιος Βελέντζας, Μόσχος Χουδελούδης, 

Λεωνίδας Παπαδάκος και Άλκηστη Βίτσα. 

Αναπληρωματικά: Μαρία Κοντογιάννη, Ιωάννης Ηλιάδης, Ελένη Μπέλα, Ηλίας Βαρυτιμιάδης, Ιωάννης 

Αλεξόπουλος  και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος.  

Με την αριθμ. πρωτ:  19928/05.09.2019 απόφαση του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Ντηνιακού,  είχε  οριστεί  Πρόεδρος 

της Ε.Π.Ζ., με θητεία ενός (1) έτους δηλαδή έως 31-08-2020,  ο Αντιδήμαρχος Θεοδωρακόπουλος Φώτιος και 

τακτικά μέλη με την ίδια απόφαση οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευμορφία Σάββα και Εμμανουήλ Πετούσης.  

Με την αριθμ. 42/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΗΠΩΗ3-ΦΟΦ) απόφαση Ε.Π.Ζ. εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ., για την 1
η
 

θητεία (08.09.2019-06.11.2021) της δημοτικής περιόδου 2019-2023, ο Δ.Σ. Καρατζαφέρης Βασίλειος 

Με την αριθμ. πρωτ: 15893/04.09.2020 απόφαση του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Ντηνιακού,  ορίστηκε Πρόεδρος της 

Ε.Π.Ζ., με θητεία ενός (1) έτους,  ο Αντιδήμαρχος Θεοδωρακόπουλος Φώτιος και τακτικά μέλη με την ίδια απόφαση 

οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευμορφία Σάββα και Εμμανουήλ Πετούσης 

 

 

ΑΔΑ: ΨΞΞΔΩΗ3-8ΧΨ



Η Ε.Π.Ζ. από 01-01-2020 έως 31-12-2020  πραγματοποίησε συνολικά έντεκα  (11) συνεδριάσεις, [δέκα (10) τακτικές 

και μία (1) έκτακτη]. Ελήφθησαν συνολικά εξήντα οκτώ  (68) αποφάσεις   από τις οποίες οι  έξι (6) ελήφθησαν κατά 

πλειοψηφία (με  αριθ. 45,48,49,51,66 και 68/2020 αποφ. Ε.Π.Ζ.) και οι υπόλοιπες εξήντα δύο (62) ελήφθησαν 

ομόφωνα.  

Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν οι: 

Τακτικά μέλη: Θεοδωρακόπουλος Φώτιος (10 συνεδριάσεις), Σάββα Ευμορφία (10 συνεδριάσεις), Πετούσης 
Εμμανουήλ (10 συνεδριάσεις), Κωνσταντίνα Χρονοπούλου (11 συνεδριάσεις), Βασίλειος Καρατζαφέρης, (10 

συνεδριάσεις), Γεώργιος Βελέντζας, (10 συνεδριάσεις), Μόσχος Χουδελούδης (5 συνεδριάσεις), Λεωνίδας 
Παπαδάκος (7 συνεδριάσεις) και Άλκηστη Βίτσα (5 συνεδριάσεις),. 

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Κοντογιάννη (καμία συνεδρίαση), Ιωάννης Ηλιάδης (καμία συνεδρίαση), Ελένη 
Μπέλα (καμία συνεδρίαση), Ηλίας Βαρυτιμιάδης (καμία συνεδρίαση), Ιωάννης Αλεξόπουλος (καμία συνεδρίαση) 
και Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (καμία συνεδρίαση),. 

Ο Δ.Σ. κ. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος παραιτήθηκε από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, με την υπ΄αριθμ. πρωτ: 

23052/ 11.12.2020  έγγραφη δήλωσή του προς τον Δήμαρχο κ. Ε. Ντηνιακό,  η οποία και οριστικοποιήθηκε την επόμενη 

της κατάθεσής της στο πρωτόκολλο. Συνέπεια αυτού και  από το αξίωμα του αναπληρωματικού μέλους της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Αναλυτικά ως προς την θεματολογία οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν:  

 

α) Τριάντα (30) αποφάσεις-έπειτα από εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξης, για  χορήγηση  

άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. [σχετ.: με αριθμ: 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,36,37,38,52,53,54 και 65/2020 αποφάσεις (ομόφωνες)]  

 

β) Δεκαεπτά  (17) αποφάσεις- Γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες ελήφθησαν έπειτα  από εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις, και αντιμετώπιση προβλημάτων 

κατόπιν αιτημάτων πολιτών [σχετ.: με αριθμ.:( 14,15,26,27,28,29,34,35,40,41,43,44,47,55,56,60 και 67/2020 

αποφάσεις ομόφωνες)] 

 

γ) Μια (1) απόφαση –εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο –Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ., 

Έτους 2019. (σχετ.: με αριθμ. 33/2020 απόφαση (ομόφωνη)]  

 

δ) Τρεις  (3) αποφάσεις  Γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες ελήφθησαν έπειτα  από εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, [σχετ.:  (την με αριθμ. 42/2020 ομόφωνη απόφαση με θέμα: «Αντιδρόμηση των οδών 

Φλούτζη (στο τμήμα της από την οδό Ρίμινι έως την οδό Πρεβέζης), Πρεβέζης και παράδρομου Ηρακλέους  στην 

περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας Χαϊδαρίου» ως προς την πρόσθετη «Τροποποίηση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας 

φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους Ηρακλέους – Ρίμινι – Φλούτζη και Ηρακλέους – Πλουτάρχου του Δήμου 

Χαϊδαρίου») την (με αριθμ. 45/2020 –κατά πλειοψηφία- απόφαση με θέμα: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο 

Ο.Τ.87.) και την (με αριθμ. 57/2020 ομόφωνη απόφαση με θέμα: έγκριση συγκοινωνιακής Μελέτης και Μελέτης 

Βιωσιμότητας για την Δημιουργία νέας γραμμής Δημοτικής Συγκοινωνίας και ειδικότερα τη Δημιουργία Γραμμής 

Σύνδεσης του Δάσους και του Κέντρου Χαϊδαρίου.)] 

 

ε) Τρείς  (3) αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες ελήφθησαν έπειτα  από εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.( με αριθμ. 30,31και 32/2020-ομόφωνες- 

αποφάσεις)   

 

στ) Μια  (1) απόφαση –Γνωμοδότηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, για καθορισμό τιμής μονάδας για εισφορά σε γη μετατρεπόμενη σε χρήμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1337/1983, (σχετ.: με αριθμ.: 69/2020 –ομόφωνη- απόφαση) 

 

ζ) Δύο  (2) αποφάσεις –κανονιστικού περιεχομένου-γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, για. καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων  

χώρων, του Δήμου Χαϊδαρίου. (σχετ.: με αριθμ.: 58/2020 –ομόφωνη- απόφαση) και για τη λειτουργία των περιπτέρων 

στο Δήμο μας, (σχετ.: 59/2020-κατά πλειοψηφία-απόφαση)  

 

η) Τρείς (3) αποφάσεις -Γνωμοδότηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και Ανάπτυξης,-για κατάργηση ή διατήρηση θέσεων περιπτέρου (σχετ.: με αριθμ.46/2020-ομοφωνη 

απόφαση) για αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου (σχετ.: με αριθμ. 66/2020-κατά πλειοψηφία-απόφαση) για 

κατάργηση θέσης λόγω αυτεπάγγελτης  μετατόπισης  περιπτέρου (σχετ.: με αριθμ.: 68/2020 – κατά πλειοψηφία-

απόφαση) 

ΑΔΑ: ΨΞΞΔΩΗ3-8ΧΨ



 

θ) Οκτώ (8) αποφάσεις -Γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες ελήφθησαν έπειτα  από εισήγηση της 

Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος , για την κοπή ή μη δένδρων (σχετ.: με αριθμ. 39,61,62,63, και 

64/2020-ομόφωνες αποφάσεις) (σχετ.: με αριθμ. 48,49 και 51/2020-κατά πλειοψηφία-αποφάσεις ) και ένα  (1) θέμα 

αναβολή. .  

 

Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι, επιδιώχθηκε, όχι μόνο η επαρκής κάλυψη των θεμάτων αλλά και η σχετικά άμεση 

ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και των άλλων ζητημάτων που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Επιτροπή εντός 

του έτους 2020.  

 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, τις 

ημερομηνίες διεξαγωγής και ο καταμερισμός θεμάτων ανά Διεύθυνση. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 
 

Α/Α 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

Α/Α 
ΠΡΑΞΕΩΝ 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΤΑ 
ΠΛ/ΨΙΑ 

ΣΧΟΛΙΑ  
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

  
  

 

    Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 ΤΜΗΜΑ.  

ΕΣΟΔΩΝ 

Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 

 ΤΜΗΜΑ ΥΠ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ.   

1
η
  22-01-2020 15 1-15 15 - - 13 2    

2
η
  18-02-2020 17+1 

(εκτός) 

16-33 18 - - 10 7   1 

1
η
 ΕΚΤΑΚ. 31-03-2020 5 34-38 5 - - 3 2    

3
η
  28-04-2020 2+1 

(εκτός) 

39-41 3 - -  1 1   

4
η
  22-06-2020 12-1 

(αναβολή) 

42-53 7 4  2 5 3 1  

5
η
  22-07-2020 1+1 

(εκτός) 

54-55  2 - - 1 1    

6
η
  31-08-2020 1 56 1 - -  1    

7
η
  24-09-2020 1 57 1 - -  1    

8
η
  20-10-2020 8 58-65 8 - - 1 1 4 2  

9
η
  24-11-2020 2 66-67 1 1 -  1  1  

10
η
  29-12-2020 2 68-69 1 1 -    2  

ΣΥΝΟΛΑ  68 68 62 6  30 22 9 6 1 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη το υπ΄ αριθμ. πρωτ.:εσωτ.: 2/21.01.2021  έγγραφο  του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  

και  τις διατάξεις: του άρθρου 73 τ ου Ν 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του  Ν. 4735/2020. 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   – απαντήσεων: 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ.  Φ. Θεοδωρακόπουλος  και οι δημοτικοί σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ. Ευμορφία Σάββα, 

Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης  Γεώργιος Βελέντζας και Άλκηστη Βίτσα, 

ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Λεωνίδας Παπαδάκος, ψήφισε λευκό. 

 

 

Συνεπώς [ επί συμμετεχόντων και ψηφισάντων  8 μελών, (7) ψήφισαν Υπέρ και (10 ψήφισε λευκό] η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το Έτος 2020 και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και 

έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας,  

                                             Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο                          (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
Χαϊδάρι  27-01-2021 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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