
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. 17827 22/04/2021 για την 7/2021 συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26/04/2021 και ώρα 12:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία  του 
Δήμου εντός του ΚΧ 86 Α (Πλατεία 
Αλέξανδρου Γαρδέλη πρώην Πίνδου)και σε 
κοινόχρηστο χώρο βορειανατολικά  από τις 
σιδηροδρομικές γραμμές  ΗΣΑΠ 
Αμαρουσίου  με τη ταυτόχρονη 
τροποποίηση  για την έγκριση δύο 
πεζοδρόμων στο ΟΤ 88 επί της οδού Β. 
Όλγας 

1 57/2021 Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία  του 
Δήμου εντός του ΚΧ 86 Α (Πλατεία 
Αλέξανδρου Γαρδέλη πρώην Πίνδου)και σε 
κοινόχρηστο χώρο βορειανατολικά  από τις 
σιδηροδρομικές γραμμές  ΗΣΑΠ 
Αμαρουσίου  με τη ταυτόχρονη 
τροποποίηση  για την έγκριση δύο 
πεζοδρόμων στο ΟΤ 88 επί της οδού Β. 
Όλγας 

Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία  εντός 
του κοινόχρηστου χώρου 495 για τη 
δημιουργία χώρου συνάθροισης κοινού με 
μικρό αναψυκτήριο και σε ταυτόχρονη 
τροποποίηση για τη  δημιουργία 
κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 274 

2 58/2021 Τροποποίηση σχεδίου σε ιδιοκτησία  εντός 
του κοινόχρηστου χώρου 495 για τη 
δημιουργία χώρου συνάθροισης κοινού με 
μικρό αναψυκτήριο και σε ταυτόχρονη 
τροποποίηση για τη  δημιουργία 
κοινόχρηστου χώρου στο ΟΤ 274 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 
1084, Ο.Τ. 1085, Ο.Τ. 1086, Ο.Τ. 1083 

3 59/2021 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 
1084, Ο.Τ. 1085, Ο.Τ. 1086, Ο.Τ. 1083 

Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης της 
περιοχής Στούντιο Α (μη υποβολή 
ενστάσεων) 

4 60/2021 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης της 
περιοχής Στούντιο Α (μη υποβολή 
ενστάσεων) 

Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του 
Οικοδομικού Τετραγώνου 285 Α στην 
Πολεοδομική Ενότητα 10 της περιοχής 
"Κοκκινιά" επί της οδού Δάφνης 51, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 88 του Νόμου 
4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α) 

5 61/2021 Άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα του 
Οικοδομικού Τετραγώνου 285 Α στην 
Πολεοδομική Ενότητα 10 της περιοχής 
"Κοκκινιά" επί της οδού Δάφνης 51, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 88 του Νόμου 
4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α) 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή μη χωροθέτησης για επιπλέον 
τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου 
Οικίσκου, στον κοινόχρηστο χώρο (πλατεία 
Αγ.  
Λαύρας). 

6 62/2021 Έγκριση χωροθέτησης για επιπλέον 
τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου 
Οικίσκου, στον κοινόχρηστο χώρο (πλατεία 
Αγ. Λαύρας). 

Επανεξέταση της υπ' αρ. 7/2020 απόφασης 
σχετικά με την "Έγκριση παραχώρησης μιας 
θέσης στάθμευσης φορτηγού" επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου αρ. 7, στην πολεοδομική 
ενότητα Ν. Τέρμα - Αμαρουσίου. 

7 63/2021 Επανεξέταση της υπ' αρ. 7/2020 απόφασης 
σχετικά με την "Έγκριση παραχώρησης μιας 
θέσης στάθμευσης φορτηγού" επί της οδού 
Μ. Αλεξάνδρου αρ. 7, στην πολεοδομική 
ενότητα Ν. Τέρμα - Αμαρουσίου. 

Έγκριση ή μη χωροθέτησης μίας (1) θέσης 
στάθμευσης – mini bus, σε κοινόχρηστο 
xώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 
Νερατζιωτίσσης αρ. 15, στο  Μαρούσι. 

8 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της 
οδού Αυτ. Ηρακλείου αρ.57Β, (υπόθεση κας 
Μ*****κη Μ*****ας). 

9 64/2021 Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της 
οδού Αυτ. Ηρακλείου αρ.57Β, (υπόθεση κας 
Μ*****κη Μ*****ας). 

Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων 
κτιστών ατομικών οστεοθηκών. 

10 65/2021 Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων 
κτιστών ατομικών οστεοθηκών. 

Έγκριση ή μη αιτημάτων για παράταση του 
χρόνου ταφής. 

11 66/2021 Έγκριση αιτημάτων για παράταση του 
χρόνου ταφής. 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
26/04/2021 
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