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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                                           
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ                                                      

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  4/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  37/2012 
 
«Πεξί εγθξίζεωο Πεπξαγκέλωλ Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο έηνπο 2011». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 
4/03-02-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67  ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη (20) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΛΣΔ                        ΑΠΟΛΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο  πξόεδξνο 1. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
2. Αιεηθέξε Παλαγηώηα 2. Ιύξαο Υαξάιακπνο 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 3. Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
4. Θαινγεξίλεο Ζιίαο 4. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
5. Θνιιηάθνο Ησάλλεο 5. Σζάθνο Θσλ/λνο 
6. Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 6. Κέληεο Γεώξγηνο 
7. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο 7. Θξππσηόο Παλαγηώηεο 
8. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
9. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
10. νπξιάο Ησάλλεο   
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
13. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
14. Κηραιόπνπινο Κηραήι   
15. Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο   
16. Παπαδάθεο Γεώξγηνο   
17. Σζάθνο Πέηξνο   
18. Υαξακήο Αληώληνο   
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
20.  Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο   

  
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 

  Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Θ. 
Κνιάσλ, Φπρνγπηόο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, 
αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. 
Θνπιεληίσλ, Καλίθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Ιακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο 
Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Κεηακόξθσζεο, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. 
Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Θ. πθέαο, 
Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΚ9-ΜΨ9
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   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έδσζε ην ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξόεδξν ηεο Δ.Π.Ε. θα Παλαγηώηα Πξηθηάθε, ε νπνία είπε 
ηα εμήο: 
   Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο κε ηελ αξηζ. 3/2012 απόθαζή ηεο, πξνέβε ζηε ζύληαμε ηεο 
εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηάο ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010.  
 Θαιείηαη ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζή ηεο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε 
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηελ αξηζ. 3/12 απόθαζε ηεο Δ.Π.Ε., ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 73 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη κεηά από  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα 
 Δγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο έηνπο 2011, όπσο 
ζπληάρζεθε κε ηελ αξηζ. 3/2012 απόθαζή ηεο θαη ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ εμήο εηθόλα: 

 

ΔΘΘΔΖ  ΠΔΠΡΑΓΚΔΛΩΛ  ΔΣΟΤ  2011  ΔΠΗΣΡΟΠΖ  ΠΟΗΟΣΖΣΑ  ΕΩΖ  

ΓΖΚΟΤ  ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ 

Ζ παξνύζα Έθζεζε πεπξαγκέλσλ απνηππώλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο 
γηα ην έηνο 2011, αλά ηνκέα αξκνδηόηεηάο ηεο, σο εμήο: 

 
Α. Άδεηεο θαηαζηεκάηωλ- ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
i. Υνξήγεζε Πξνέγθξηζεο Ίδξπζεο θαηαζηεκάηωλ θαη επηρεηξήζεωλ 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο είλαη αξκόδηα, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 

Λ.3852/2010, γηα ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηά από 
πξνέιεγρν ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο εμέηαζε , εάλ ε ιεηηνπξγία 
ησλ θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεσλ γηα ηα νπνία αηηήζεθαλ άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο νη 
δηθαηνύρνη, είλαη ζπκβαηή κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο ρξήζεηο γεο, ηελ πξνζηαζία 
ηνπ θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη αξρηηεθηνληθνύ πεξηβάιινληνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινύ θαη 
ηεο παξαιίαο, ησλ δαζηθώλ πεξηνρώλ θαη ησλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ηόπσλ, ηελ αηζζεηηθή 
ηελ θπζηνγλσκία θαη ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο.  

Θαηόπηλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, έιαβε ηηο θάησζη απνθάζεηο 
επί ηνπ ζέκαηνο: 

1. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 4/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: Θαηάζηεκα «OPEN MΠAΡ» ζηελ θ. 
MONICA RURICE πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Θνηλόηεηα Αγίσλ Απνζηόισλ ηεο ΓΔ 
Βνηώλ.   

2. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 5/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΠΑΛΣΟΠΧΙΔΗΟ» ηνπ θ. Θαηξάθε 
Θσλ/λνπ ζηελ ΣΘ Γαηκνληάο ηεο ΓΔ Αζσπνύ. 

3.  Απόθαζε ππ’ αξηζ. 6/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΘΑΦΔΛΔΗΟ» ηνπ θ. θάγθνπ 
Θενδώξνπ ζηελ ΣΘ Αγίνπ Ησάλλε ηεο ΓΔ Κνλεκβαζίαο. 

4. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 9/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΗΥΘΤΟΠΧΙΔΗΟ» ηεο θ. Θπξηαθάθε 
Φηιάλζεο ζηελ ΣΘ Κνλεκβαζίαο  ηεο ΓΔ Κνλεκβαζίαο. 

5. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 13/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΣΡΟΥΖΙΑΣΟ ΑΛΑΦΤΘΣΖΡΗΟ» ηνπ θ. 
Ιάγγε Γεσξγίνπ ζηελ ΣΘ Ρεηρέαο ηεο ΓΔ Εάξαθα. 

6. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 15/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΘΑΦΔ-ΠΑΛΣΟΠΧΙΔΗΟ-ΟΤΕΔΡΗ-ΛΑΘ-
ΚΠΑΡ» ηεο θ. Θνλζηαληάθε νθίαο ζηελ ΣΘ Γέξαθα ηεο ΓΔ Εάξαθα. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΚ9-ΜΨ9
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7. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 27/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΣΑΒΔΡΛΑ» ηεο θ. Γνύθα Αγγειηθήο 
ζηελ ΣΘ Ιακπνθάκπνπ ηεο ΓΔ Εάξαθα. 

8. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 28/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΠΑΛΣΟΠΧΙΔΗΟ» ηνπ θ. Κπέιεζε 
Παληειή ζηελ ΣΘ Ρεηρέαο ηεο ΓΔ Εάξαθα. 

9. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 35/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΘΑΦΔΛΔΗΟ-ΚΔΕΔΓΟΠΧΙΔΗΟ-ΛΑΘ 
ΚΠΑΡ» ηνπ θ. Θαξαληδή Ησάλλε ζηελ ΣΘ Ιαρίνπ ηεο ΓΔ Βνηώλ. 

10. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 36/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΣΡΟΥΖΙΑΣΟ ΑΛΑΦΤΘΣΖΡΗΟ» ηνπ θ. 
Ιέθθα Γεκεηξίνπ ζηελ ΣΘ Ιαρίνπ ηεο ΓΔ Βνηώλ. 

11. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 39/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «ΘΑΚΑΡΑ ΓΔΤΗΓΛΧΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΘΑΗ ΠΡΟΒΟΙΖ ΟΗΛΟΤ» ηεο θ. VERAS DESUYS VANYA VERENNE ζηελ ΣΘ 
Κνλεκβαζίαο ηεο ΓΔ Κνλεκβαζίαο. 

12. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 50/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο 
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο: «ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΔΙΔΣΧΛ» ηεο θ. Καθξή 
Δπαγγειία ζηελ ΣΘ Αζσπνύ  ηεο ΓΔ Αζσπνύ. 

 
iii. Υνξήγεζε /αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο έιαβε εληόο ηνπ 2011 αηηήζεηο καδί κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγήζεηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. 
Έπεηηα από ηηο ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο ε Δπηηξνπή 

Πνηόηεηαο Εσήο πξνέβε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ρνξήγεζεο ή κε ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ, νη 
νπνίεο είλαη νη εμήο: 

1. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 2/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Αιεηθέξε Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Πιύηξα» ηεο ΣΘ Παπαδηαλίθσλ. 

2. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 3/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Ιαραλά Δπξώπεο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Αξράγγεινο» ηεο ΣΘ Γαηκνληάο. 

3. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 11/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Γαιαλνύ Υαξάιακπνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
νηθηζκό «Καξαζηάο» ηεο ΣΘ Διίθαο. 

4. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 18/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΑΧΠΗΣΑΛ Γ. ΠΑΠΑΓΑΘΖ & ΗΑ Ο.Δ»,  
πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό «Πιύηξα» ηεο ΣΘ Παπαδηαλίθσλ. 

5. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 20/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Ιηάξνπ Παλαγηώηε, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Βηγθιάθηα» ηεο ΣΘ Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

6. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 21/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Αιεηθέξε Γεσξγίνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΣΘ 
Παπαδηαλίθσλ. 

7. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 22/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Φαζίιε Καξίαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Παξαιία» ηεο ΣΘ Θππαξηζζίνπ. 

8. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 24/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Σξατθόξνπ Παλαγηώηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 
νηθηζκό «Θάζηξν» ζέζε «Ιαδαξέην» ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. 

9. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 25/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Σξατθόξνπ Άλλαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Θάζηξν»  ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. 

10. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 38/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηεο θαο Θόθθνξε Θαιιηόπεο, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΣΘ 
Θππαξηζζίνπ. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΚ9-ΜΨ9
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11. Απόθαζε ππ’ αξηζ. 44/2011 κε Θέκα: Υνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο 
ζην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Εέξηγγα Βαζηιείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό 
«Θάζηξν» ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. 

 
Β. Δηζήγεζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζρεδίνπ θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ άξζξωλ 
79 θαη 82 ηνπ Θ.Γ.Θ. 
 

Θαηά ην έηνο 2011 θαηέζηε επηηαθηηθή αλάγθε ιήςεο θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ  
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εύξπζκε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Σελ ππ’ αξηζ. 30/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην ηεο θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο & ρσξνζέηεζε 
δηελέξγεηαο ιατθώλ αγνξώλ   ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο.  

 Σελ ππ΄αξηζ. 40/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο 
ππεξεζίαο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 41/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο 
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 42/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ 
νηθηζκνύ «ΘΑΣΡΟ» ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 43/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ 
θνηκεηεξίσλ  ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 45/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο  ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηεο 
εκπνξνπαλήγπξηο ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Λεθηαξίνπ ζηελ ΣΘ πθέαο ηεο ΓΔ Κνιάσλ. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 49/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο  
απνρέηεπζεο ηεο ΣΘ Κνλεκβαζίαο. 

 Σελ ππ΄αξηζ. 51/2011 απόθαζε κε ηελ νπνία εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην 
ην ζρέδην θαλνληζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ζέζεσλ θαη ηζάξηζκσλ αδεηώλ 
ιεηηνπξγίαο ζηάζηκνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2012.  

 
Γ. Θέκαηα θαζνξηζκνύ ρξήζεωλ γεο, ξπζκηζηηθώλ ζρεδίωλ, πξνγξακκαηηζκνύ 
εθαξκνγήο ξπζκηζηηθώλ ζρεδίωλ, νηθηζηηθήο νξγάλωζεο αλνηθηώλ πόιεωλ, 
εθαξκνγήο Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ (Γ.Π..), πνιενδνκηθώλ κειεηώλ, 
αλάπιαζεο πεξηνρώλ, πνιενδνκηθώλ επεκβάζεωλ, ρξεκαηνδόηεζεο 
πξνγξακκάηωλ αλάπιαζεο, αλαζπγθξόηεζεο ππνβαζκηζκέλωλ πεξηνρώλ, 
πνιενδνκηθήο αλακόξθωζεο πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, απνδεκίωζεο 
ξπκνηνκνύκελωλ, πνιενδνκηθώλ ξπζκίζεωλ, εηζθνξάο ζε γε ή ζε ρξήκα, 
πεξηνρώλ εηδηθά ξπζκηδόκελεο πνιενδόκεζεο (Π.Δ.Ρ.ΠΟ.) θαη έγθξηζεο 
πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. 
 

Ζ επηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε 
απνθάζεσλ επί ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ, ιακβάλνληαο ηηο θάησζη απνθάζεηο: 

 Απόθαζε ππ’ αξηζ. 19/2011 κε Θέκα: Πεξί εηζήγεζεο έγθξηζεο θαη απνδνρήο 
κειέηεο κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθή θαη ρσξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο 
εθαξκνγήο Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Λεάπνιεο Βνηώλ».  

 Απόθαζε ππ’ αξηζ. 31/2011 κε Θέκα: Πεξί εηζήγεζεο έγθξηζεο θαη απνδνρήο 
κειέηεο κε ηίηιν «Σνπνγξαθηθή θαη ρσξνηαμηθή κειέηε γηα ηελ ζύληαμε πξάμεο 
εθαξκνγήο Σνκέα Γ΄ ζρεδίνπ πόιεο Λεάπνιεο Βνηώλ».  

 Απόθαζε ππ’ αξηζ. 32/2011 κε Θέκα: Πεξί εηζήγεζεο έγθξηζεο 1νπ ζπγθξηηηθνύ 
πίλαθα θαη 1εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο κειέηεο ΥΟΟΑΠ ηέσο Γήκνπ Εάξαθα 
θαη λπλ ΓΔ Εάξαθα ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο. 
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 Απόθαζε ππ’ αξηζ. 46/2011 κε Θέκα: Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην πεξί 
αλαγθαηόηεηαο δηαηήξεζεο ρώξνπ ή ηκήκαηνο απηνύ σο θνηλσθεινύο ζηελ 
Γεκνηηθή θνηλόηεηα Λεαπόιεσο (Ο.Σ. 03/05).  

 Απόθαζε ππ’ αξηζ. 48/2011 κε Θέκα: Δηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ 
Γήκνπ, πεξί αλαζεώξεζεο Πνιενδνκηθήο κειέηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Λεάπνιεο.   

 
     Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  37/2012. 
     

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                         Ο Γξακκαηέαο              Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

            Απώλ Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ησάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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