
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. 79871 24/12/2021 για την 23/2021 συνεδρίαση 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30/12/2021 και ώρα 13:00 και περίληψη των 
αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέματα που συζητήθηκαν 

Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του 
χρόνου ταφής. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

210/2021 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 
Κ.Θ. του Γ. στον με στοιχεία «ΠΡΩΗΝ 
ΠΤΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ(ΔΕΞΙΑ) – 16»  τάφο  
τριετούς χρήσεως 

Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του 
χρόνου ταφής. 

Εκτός 
ημερησίας 
διάταξης 

211/2021 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος Γ. 
Π. του Α. στον με στοιχεία 16 - 5Π τάφο  
τριετούς χρήσεως 

Εξέταση ένστασης κατά της υπ' αριθμ. 
199/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής. 

1 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ 89 στη 
Πολεοδομική Ενότητα 1 «Κέντρο» για τη 
δημιουργία α) κοινοχρήστου χώρου στη 
συμβολή των οδών Σουρή και Πλαστήρα και 
β) Πολιτιστικό κέντρο σε ακίνητο με 
πρόσωπο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και 
Σουρή 

2 212/2021 Σημειακή τροποποίηση στο ΟΤ 89 στη 
Πολεοδομική Ενότητα 1 «Κέντρο» για τη 
δημιουργία α) κοινοχρήστου χώρου στη 
συμβολή των οδών Σουρή και Πλαστήρα και 
β) Πολιτιστικό κέντρο σε ακίνητο με 
πρόσωπο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και 
Σουρή 

Έγκριση ή μη κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου – πεζοδρομίου (τοποθέτηση 
πλαστικού ομοιώματος ταύρου) στο 
πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Σοφίας, μπροστά 
από το ακίνητο που βρίσκεται στον αριθμό 
56, μπροστά από το Ο.Τ. 140, της 
Πολεοδομικής Ενότητας 1 (Π.Ε. 1) Κέντρο 
Αμαρουσίου, εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Αμαρουσίου 

3 213/2021 Μη έγκριση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
– πεζοδρομίου (τοποθέτηση πλαστικού 
ομοιώματος ταύρου) στο πεζοδρόμιο της 
οδού Βασ. Σοφίας, μπροστά από το ακίνητο 
που βρίσκεται στον αριθμό 56, μπροστά από 
το Ο.Τ. 140, της Πολεοδομικής Ενότητας 1 
(Π.Ε. 1) Κέντρο Αμαρουσίου, εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου 
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Α/Α 
θεμάτων 

Αριθμός 
Απόφασης Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
31/12/2021 
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