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Μονάδα Δ' Υποστήριξη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 25571 3/7/2020 για την 7/2020 συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07/07/2020 και ώρα 13:30 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)" του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

1 24/2020 Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα 

"ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)" του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τροποποίηση χρήσεων στο από 

24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) 

Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο 

εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή 

του Κάτω Σωρού - Τύμβου - 

μαρμαράδικων (μη κατάθεση ενστάσεων)

2 25/2020 Τροποποίηση χρήσεων στο από 

24/12/2012 (ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) 

Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο 

εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η περιοχή 

του Κάτω Σωρού - Τύμβου - 

μαρμαράδικων (μη κατάθεση ενστάσεων)

Σημειακή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 

περιοχή Ν. Μαρούσι (οδός Κορυτσάς)

3 26/2020 Σημειακή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην 

περιοχή Ν. Μαρούσι (οδός Κορυτσάς)

Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – 

λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην 

περιοχή Ν. Τέρμα (συμβολή οδών 

Ναούσης και Δωδεκανήσου)

4 27/2020 Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – 

λήψη μέτρων οδικής ασφάλειας στην 

περιοχή Ν. Τέρμα (συμβολή οδών 

Ναούσης και Δωδεκανήσου)

Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή Σωρός Αμαρουσίου (οδός 

Δελφών)

5 28/2020 Σημειακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 

περιοχή Σωρός Αμαρουσίου (οδός 

Δελφών)

Έγκριση ή μη παραχώρησης ατελώς, 

σύμφωνα με το Ν. 4688/2020, πρόσθετου 

κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων, για την επιχείρηση 

(ΚΥΕ) με την επωνυμία "ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ), 

στο Μαρούσι.

6 29/2020 Έγκριση παραχώρησης ατελώς, σύμφωνα 

με το Ν. 4688/2020, πρόσθετου 

κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων, για την επιχείρηση 

(ΚΥΕ) με την επωνυμία "ΚΑΡΑΜΟΥΖΑ), 

στο Μαρούσι.

Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στη 

διασταύρωση των οδών Αγ .Θωμά και 

Πρωταγόρα.

7 30/2020 Έγκριση κοπής δέντρου στη διασταύρωση 

των οδών Αγ .Θωμά και Πρωταγόρα.

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: "Ανάπλαση Πλατείας 

Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό 

σχεδιασμό"

8 31/2020 Έγκριση κοπής δένδρων στο πλαίσιο του 

έργου με τίτλο: "Ανάπλαση Πλατείας 

Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό 

σχεδιασμό"
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στις οδούς 

Κονίτσης και Αγίου Αθανασίου στον Δήμο 

Αμαρουσίου.

9 32/2020 Έγκριση κοπής δέντρων στις οδούς 

Κονίτσης και Αγίου Αθανασίου στον Δήμο 

Αμαρουσίου.

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

10 33/2020 Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

11 34/2020 Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

για όχημα χρηματαποστολής σε 

κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της 

οδού Αιγιαλείας αρ. 32 (στο τμήμα μεταξύ 

των οδών Παραδείσου & Γκύζη), στο 

Μαρούσι.

12 35/2020 Έγκριση χωροθέτησης μίας (1) θέσης για 

όχημα χρηματαποστολής σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 

Αιγιαλείας αρ. 32 (στο τμήμα μεταξύ των 

οδών Παραδείσου & Γκύζη), στο Μαρούσι.

Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 

52 (στο τμήμα μεταξύ των οδών Κοσμά 

Αιτωλού & Επιδαύρου), στο Μαρούσι.

13 36/2020 Έγκριση χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Αιγιαλείας αρ. 

52 (στο τμήμα μεταξύ των οδών Κοσμά 

Αιτωλού & Επιδαύρου), στο Μαρούσι.

Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Κονίτσης (στο 

τμήμα μεταξύ των οδών Αγ. Ελεούσης & Λ. 

Κηφισίας), στο Μαρούσι.

14 37/2020 Έγκριση χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Κονίτσης (στο 

τμήμα μεταξύ των οδών Αγ. Ελεούσης & Λ. 

Κηφισίας), στο Μαρούσι.

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
7/7/2020
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