
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. 18994 09/03/2022 για την 4/2022 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/03/2022 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 κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

1 47/2022 Μή έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

2 48/2022 Έγκριση 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 

Κυριακή έως Σάββατο, για το Κατάστημα 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με την 

δραστηριότητα «Μαζικής Εστίασης 

Παρασκευής και Διάθεσης Μερικής 

Επεξεργασίας Προχείρου Γεύματος 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)» 

του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΑΣΟΥΛΗ, που 

βρίσκεται επί της συμβολής των οδών 

Θέμιδος 9 και Θησέως στο Μαρούσι»

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Π.Σ. του Χ. στον με στοιχεία 

(ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΟΣ 8-1 Α'Π.Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

- 2Π) τάφο  τριετούς χρήσεως

4 49/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Π.Σ. του Χ. στον με στοιχεία (ΠΡΩΗΝ 

ΝΟΜΙΚΟΣ 8-1 Α'Π.Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑ - 2Π) 

τάφο  τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Α. Ζ. του Σ στον με στοιχεία 10-29 

τάφο τριετούς χρήσεως.

5 50/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Α. 

Ζ. του Σ στον με στοιχεία 10-29 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Α. Γ. του Γ. στον με στοιχεία 

Πρώην Μποσινάκης Γ. Αριστερά τάφο 

τριετούς χρήσεως.

6 51/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Α. 

Γ. του Γ. στον με στοιχεία Πρώην 

Μποσινάκης Γ. Αριστερά τάφο τριετούς 

χρήσεως.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής την 

θανούσα Χ. Μ. του Γ. στον με στοιχεία 

Πρώην Λεουσάκη Νικ. Δεξιά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

7 52/2022 Έγκριση παράτασης ταφής την θανούσα 

Χ. Μ. του Γ. στον με στοιχεία Πρώην 

Λεουσάκη Νικ. Δεξιά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Ν. Φ. του Α. στον με στοιχεία 3-1 

τάφο  τριετούς χρήσεως.

8 53/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Ν. 

Φ. του Α. στον με στοιχεία 3-1 τάφο  

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Γ. Π. του Α. στον με στοιχεία 

16-5Π τάφο  τριετούς χρήσεως.

9 54/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Γ. 

Π. του Α. στον με στοιχεία 16-5Π τάφο  

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη χωροθέτησης θέσης 

στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, επί της 

οδού Διαγόρα, έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ1085, 

στην Π.Ε.-6 – Άγιος Θωμάς Αμαρουσίου, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου. Επίσης, να καταργηθεί 

ταυτόχρονα η παλαιά θέση επί της οδού 

Ερυθρού Σταυρού 5.

10 55/2022 Έγκριση χωροθέτησης θέσης στάσιμου 

υπαίθριου εμπορίου, επί της οδού 

Διαγόρα, έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ1085, στην 

Π.Ε.-6 – Άγιος Θωμάς Αμαρουσίου, εντός 

των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αμαρουσίου. Επίσης, να καταργηθεί 

ταυτόχρονα η παλαιά θέση επί της οδού 

Ερυθρού Σταυρού 5.

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 

(ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

11 56/2022 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 

(ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

Τροποποίηση για το χαρακτηρισμό ως 

πεζόδρομων εγκεκριμένων οδών στη 

περιοχή της Αγίας Φιλοθέης.

12 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη χωροθέτησης εισόδου – 

εξόδου οχημάτων, επί της οδού 

Ευκαλύπτων 41 & Ξάνθου, εντός Ζ.Ο.Ε και 

μεταξύ των περιοχών Ανάβρυτα – Ελλ. 

Παιδεία (Π.Ε. 9) και Ν.Λέσβου – 

Αγγελόπουλου (Π.Ε. 16), στο ακίνητο 

φερόμενης ιδιοκτησίας του μη 

κερδοσκοπικού σωματείου ΤΡΙΑΝΕΜΙ, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

Αμαρουσίου

13 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
09/03/2022
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