
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Δ' Υποστήριξη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 40023 9/10/2020 για την 11/2020 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13/10/2020 και ώρα 13:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

1 51/2020 Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη της προσωρινής 

τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί 

της οδού Άρεως

2 49/2020 Έγκριση της προσωρινής τοποθέτησης 

πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού 

Άρεως

Κατάργηση θέσεων στάθμευσης στην οδό 

Δημητρίου Ράλλη του Δ. Αμαρουσίου

3 52/2020 Κατάργηση θέσεων στάθμευσης στην οδό 

Δημητρίου Ράλλη του Δ. Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη μετατόπιση της στάσης 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, επί της οδού              

Περικλέους αρ. 22 (έμπροσθεν ΚΑΠΗ), 

στο Μαρούσι.

4 53/2020 Έγκριση μετατόπισης της στάσης 

Δημοτικής Συγκοινωνίας, επί της οδού    

Περικλέους αρ. 22 (έμπροσθεν ΚΑΠΗ), 

στο Μαρούσι.

Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Χειμάρας αρ. 6 

(στο τμήμα μεταξύ των οδών Γρανικού & 

Αμαρουσίου Χαλανδρίου), στο Μαρούσι.

5 54/2020 Έγκριση χωροθέτησης μίας (1) θέσης 

φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο 

(οδόστρωμα), επί της οδού Χειμάρας αρ. 6 

(στο τμήμα μεταξύ των οδών Γρανικού & 

Αμαρουσίου Χαλανδρίου), στο Μαρούσι.

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 

Ελευθέρων Πολιορκημένων αρ. 9, στην 

πολεοδομική ενότητα Σωρός - Αμαρουσίου 

(υπόθεση κ. ΕΡΓΚΕΝΙΑΝ ΜΕΛΚΟΝ)

6 55/2020 Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 

Ελευθέρων Πολιορκημένων αρ. 9, στην 

πολεοδομική ενότητα Σωρός - Αμαρουσίου 

(υπόθεση κ. ΕΡΓΚΕΝΙΑΝ ΜΕΛΚΟΝ)

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Ιερού 

Λόχου αρ. 7, στην πολεοδομική ενότητα 

Εργατικές Κατοικίες - Αμαρουσίου 

(υπόθεση κ. Φαντίλ Γκιοκόλι)

7 56/2020 Παραχώρηση αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Ιερού 

Λόχου αρ. 7, στην πολεοδομική ενότητα 

Εργατικές Κατοικίες - Αμαρουσίου 

(υπόθεση κ. Φαντίλ Γκιοκόλι)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη παραχώρησης ατελώς, 

σύμφωνα με το Ν. 4688/2020, πρόσθετου 

κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων, της επιχείρησης 

(ΚΥΕ), επί της οδού Κ. Αγωνιστών αρ. 21, 

στο Μαρούσι.

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα  του  

Κοινόχρηστου χώρου 460Α και 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για 

περιβαλλοντικό κτίριο στη πολεοδομική 

ενότητα 13 της περιοχής του Πολυδρόσου 

παρά την οδό Φραγκοκλησιάς κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Νόμου 

4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 

4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α).

9 50/2020 Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα  του  

Κοινόχρηστου χώρου 460Α και 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για 

περιβαλλοντικό κτίριο στη πολεοδομική 

ενότητα 13 της περιοχής του Πολυδρόσου 

παρά την οδό Φραγκοκλησιάς κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Νόμου 

4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α) όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 

4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α).

Τροποποίηση στο ΟΤ 201 Β για την 

δημιουργία Μουσείου Ολυμπιακών 

Αγώνων - Γλυπτικής Κεραμικής.

10 57/2020 Τροποποίηση στο ΟΤ 201 Β για την 

δημιουργία Μουσείου Ολυμπιακών 

Αγώνων - Γλυπτικής Κεραμικής.

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
13/10/2020
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