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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Α) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
1. Συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος Διανομής Τροφίμων -ΤΕΒΑ 
 

2. Υποβολή πρότασης Q-SER για την εκπαίδευση υπαλλήλων για το μεταναστευτικό 
 
3. Ο κ. Δήμαρχος και η Δ/ντρια Προγραμματισμού απέκτησαν πρόσβαση στη Διαχείριση Δελτίων ΕΣΠΑ 
2014-2020 
 
4. Εισήγηση στο Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Περιβαλλοντι-
κού Συνδέσμου Αθηνών-Πειραιά, για την υλοποίηση ενεργειών φροντίδας & περίθαλψης αδέσποτων ζώ-
ων συντροφιάς από το ΔΙΚΕΠΑΖ. 
 
5. Ενέργειες για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ποσού 1.100.000,00 € για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπ-
λισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 
 
6.  Ενέργειες για την Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης µε τίτλο: «Δράσεις για την ολοκ-
ληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Υποβολή τεχνικού Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων 
(κωδ. MIS: 5001153) 
 

7.  Ενέργειες για την Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης µε τίτλο: «Αισθητική και λει-
τουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος»», στο πλαίσιο του άξονα προτε-
ραιότητας  14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος Προαγωγή της Αποδοτικής Χρή-
σης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής  
 
8.  Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας για την “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΊΑ” 
 

9.  Ενέργειες για την Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης µε τίτλο: “Δομή Παροχής Βασι-
κών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Υποβολή τεχ-
νικού Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων (κωδ. MIS:5001451) και κατάταξη στην 16η θέση στον Προσω-
ρινό Πίνακα Κατάταξης αξιολογημένων Προτάσεων στο ΠΕΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-2020, άξονας προτεραιότη-
τας (09) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
 
10. Ενέργειες για την Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ και Υποβολή 
τεχνικού Δελτίου Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων (κωδ. MIS:5001850) 
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11. EaSI-PROGRESS: Συμφωνία χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & ευ-
αισθητοποίησης για την εγγύηση για τη νεολαία. (Υπουργείο Παιδείας – ΟΑΕΔ - ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕ-
Ω_ 
 
12. Καταγραφή των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
 
13. Καταγραφή αρχείων και δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου 
 

Β) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
 
1. Άδειες καταστημάτων (ΣΥΝΟΛΟ 167), εκ των οποίων 54 γνωστοποιήσεις, 52 αντικαταστάσεις αδειών και 

61 άδειες με προέγκριση. 

2. Συντάχθηκαν και προωθήθηκαν προς την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. (ΣΥΝΟΛΟ 170 εισηγήσεις που αφορούν προεγκρίσε-

ις, ανακλήσεις, αναβολές, οριστικές αφαιρέσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων και επιχε-

ιρήσεων. 

3. Εκδόθηκαν 14 αποφάσεις για σφράγιση καταστημάτων και 14 αποφάσεις αποσφράγισης (για λόγους 

όπως τροποποίησης όρων λειτουργίας αδειών-αφαίρεση άδειας). 

4. Συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν 15 έγγραφα προς ιδιοκτήτες καταστημάτων, στα οποία ζητήθηκαν α-

πόψεις και την φυσική παρουσία τους στις συνεδριάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 

5. Διαβιβάστηκαν τα ανάλογα έγγραφα στην Διεύθυνση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ Ελέγχου, σχετικά με την αδειοδό-

τηση. 

6. Εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν 68 άδειες μουσικής, που αφορούν κανονικό και με παράταση ωραρίου. 

7. Θεωρήθηκαν βιβλία επιχειρήσεων που αφορούν τον αντικαπνιστικό νόμο. 

8. Έγγραφα προς υπηρεσίες και παροχή διευκρινήσεων σε αιτήματα πολιτών, όπως διεκπεραιώσεις κα-

ταγγελιών δημοτών με την αποστολή εγγράφων σε συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη διενέργεια ελέγχων σε 

σχέση με τις καταγγελίες των. 

9. Πρόσθετη Πράξη Εξυπηρετούμενων ατόμων.  ( ΣΥΝΟΛΟ 18) 

10. Ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και κοινοποίηση στις υπηρεσίες. 

11. Σύνταξη απόψεων, ενστάσεων, προσφυγών, υπογραφών κλπ., σε συνεργασία με πληρεξούσιους δικη-

γόρους, τόσο προς Γενική Γραμματεία  Αποκεντρωμένης, όσο και προς τα αρμόδια δικαστήρια. 

12. Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος, κομμωτή-κομμώτριας, τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών.  ( ΣΥ-

ΝΟΛΟ 27) 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ: 

13. Ανακλήσεις αδειών παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων (6) 

14. Ανάρτηση πράξεων στο Διαύγεια και κοινοποίηση Ταμείο Αρωγής & Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

15. Διαπιστωτικές Πράξεις εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων (14) 

16. Ανάρτηση πράξεων στο Διαύγεια (10) 



Οκτώβριος 2016 

Σελίδα 3 

17. Τροποποιητικά Συμφωνητικά Μίσθωσης Περιπτέρων που περιήλθαν στη διαχείριση του Δήμου (4), 

που αφορούν ενέργειες διατήρησης, κατάργησης, μετατόπισης (2), διαθέσιμες θέσεις περιπτέρων προς 

δημοπράτηση (5) και παραχώρηση (1).  

18. Θέματα περιπτέρων προς Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.. 

19. Θέματα περιπτέρων προς Δ.Σ.. 

20. Απόψεις προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Πρωτοδικεία (10), σε συνεργασία με τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους του Δήμου: κ. Λίβα, κ. Αποστολοπούλου, κ. Πάτρα. 

21. Αποφάσεις Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (14) 

22. Σφράγιση Οίκου Ανοχής (1) 

23. Αποφάσεις Αποσφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. (14) 

24. Ερωτήματα προς Νομική Υπηρεσία (4). 


