
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. 49328 17/09/2021 για την 15/2021 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/09/2021 και ώρα 13:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου 

στην περιοχή της Π.Ε. 8 «Άγιοι 

Ανάργυροι», σε ιδιοκτησία του Δήμου 

εντός του Κ.Χ. 495 για τη δημιουργία 

χώρου συνάθροισης κοινού με μικρό 

αναψυκτήριο και σε ταυτόχρονη 

τροποποίηση για τη δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 274 (Μη 

υποβολή ενστάσεων)

1 125/2021 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου 

στην περιοχή της Π.Ε. 8 «Άγιοι 

Ανάργυροι», σε ιδιοκτησία του Δήμου 

εντός του Κ.Χ. 495 για τη δημιουργία 

χώρου συνάθροισης κοινού με μικρό 

αναψυκτήριο και σε ταυτόχρονη 

τροποποίηση για τη δημιουργία 

κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 274 (Μη 

υποβολή ενστάσεων)

 Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

2 124/2021  Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 

παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ. από 

Δευτέρα έως Κυριακή στην Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και 

Διάθεσης Μερικής Επεξεργασίας 

προχείρου Γεύματος (Καφετέρια – Μπαρ) 

του κ. ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που 

βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 

αρ. 17, στο Μαρούσι

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και 

την εκ νέου παραχώρησή της

4 126/2021 Λήψη απόφασης για την επιστροφή 

κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και 

την εκ νέου παραχώρησή της

Λήψη απόφασης για την επιστροφή της υπ 

αριθ. Ρ-19  κτιστής ατομικής οστεοθήκης  

και την εκ νέου παραχώρησή της

5 127/2021 Λήψη απόφασης για την επιστροφή της υπ 

αριθ. Ρ-19  κτιστής ατομικής οστεοθήκης  

και την εκ νέου παραχώρησή της
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του 

χρόνου ταφής.
6 128/2021 Έγκριση αιτήματος για παράταση του 

χρόνου ταφής.

Έγκριση ή μη αιτημάτων για παράταση του 

χρόνου ταφής.
7 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
21/09/2021
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