
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. 57973 18/07/2022 για την 11/2022 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/07/2022 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 χωροθέτησης τμήματος 

οδοστρώματος για διέλευση πεζών και 

θέση στάθμευσης για φύλαξη υψηλού 

προσώπου, καθώς και χωροθέτηση 

τμήματος πεζοδρομίου για την τοποθέτηση 

κουβουκλίου φύλαξης και χημικής 

τουαλέτας, επί της οδού Δεληγιάννη 

αριθμός 6, Ο.Τ. 85, Π.Ε.–2, στην περιοχή 

Άγιος Νικόλαος Αμαρουσίου.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

153/2022 Έγκριση χωροθέτησης τμήματος 

οδοστρώματος για διέλευση πεζών και 

θέση στάθμευσης για φύλαξη υψηλού 

προσώπου, καθώς και χωροθέτηση 

τμήματος πεζοδρομίου για την τοποθέτηση 

κουβουκλίου φύλαξης και χημικής 

τουαλέτας, επί της οδού Δεληγιάννη 

αριθμός 6, Ο.Τ. 85, Π.Ε.–2, στην περιοχή 

Άγιος Νικόλαος Αμαρουσίου.

Τροποποίηση σχεδίου για τη δημιουργία  

κοινόχρηστου χώρου εντός του ΟΤ 274 σε 

ιδιοκτησία αγνώστου με πρόσωπο στην 

οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου(ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ)

1 154/2022 Τροποποίηση σχεδίου για τη δημιουργία  

κοινόχρηστου χώρου εντός του ΟΤ 274 σε 

ιδιοκτησία αγνώστου με πρόσωπο στην 

οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου(ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

Χορήγηση ή μη εγκρίσεων συμμετοχής για 

την εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου που θα διεξαχθεί στις 

14/08/2022 και 15/08/2022 στον Δήμο 

Αμαρουσίου, βάσει του άρθρου 38 του Ν. 

4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) καθώς και τη 

διεξαγωγή κληρώσεων για: α) χορήγηση 

εγκρίσεων ανάλογα του ποσοστού 70% ή 

20% ή 10% των θέσεων κατά το εισηγητικό 

μέρος της παρούσης και β) για τη θέση 

που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής

2 170/2022 Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής για την 

εμποροπανήγυρη της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου που θα διεξαχθεί στις 

14/08/2022 και 15/08/2022 στον Δήμο 

Αμαρουσίου, βάσει του άρθρου 38 του Ν. 

4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) καθώς και τη 

διεξαγωγή κληρώσεων για: α) χορήγηση 

εγκρίσεων ανάλογα του ποσοστού 70% ή 

20% ή 10% των θέσεων κατά το εισηγητικό 

μέρος της παρούσης και β) για τη θέση 

που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Εισήγηση για την έγκριση του ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.201.6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ»

3 155/2022 Έγκριση του ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) για 

το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΡ.201.6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ»

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου

4 156/2022 Έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Σ. Π. του Α. στον με στοιχεία 

Διάδρομος Κάδοι 12-3Π.Ν. τάφο τριετούς 

χρήσεως.

5 157/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Σ. 

Π. του Α. στον με στοιχεία Διάδρομος 

Κάδοι 12-3Π.Ν. τάφο τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Α. Κ. του Γ. στον με στοιχεία 

16-27 τάφο τριετούς χρήσεως

6 158/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Α. Κ. του Γ. στον με στοιχεία 16-27 τάφο 

τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Μ. Η. του Σ. στον με στοιχεία 

1-3Π τάφο τριετούς χρήσεως

7 159/2022 Μη έγκριση παράτασης ταφής της 

θανούσης Μ. Η. του Σ. στον με στοιχεία 

1-3Π τάφο τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Α. Σ. του Ν. στον με στοιχεία 

Πρώην Τιμής Ένεκεν 12 τάφο τριετούς 

χρήσεως

8 160/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Α. Σ. του Ν. στον με στοιχεία Πρώην Τιμής 

Ένεκεν 12 τάφο τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσας Ο. Γ. του Χ. στον με στοιχεία 

9-19 τάφο τριετούς χρήσεως.

9 161/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσας 

Ο. Γ. του Χ. στον με στοιχεία 9-19 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Π. Γ. του Δ. στον με στοιχεία 

10-10 τάφο τριετούς χρήσεως.

10 162/2022 Μη έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα 

Π. Γ. του Δ. στον με στοιχεία 10-10 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Σ. Π. του Μ. στον με στοιχεία 

12-12Π τάφο τριετούς χρήσεως.

11 163/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Σ. 

Π. του Μ. στον με στοιχεία 12-12Π τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Τ. Α. του Κ. στον με στοιχεία 

5-11 τάφο τριετούς χρήσεως

12 164/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Τ. Α. του Κ. στον με στοιχεία 5-11 τάφο 

τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Χ. Κ. του Η. στον με στοιχεία 

(7-37) τάφο τριετούς χρήσεως

13 165/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Χ. Κ. του Η. στον με στοιχεία (7-37) τάφο 

τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Α. Γ. του Γ. στον με στοιχεία 

Πρώην Μποσινάκης Γ. Αριστερά τάφο 

τριετούς χρήσεως.

14 166/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Α. 

Γ. του Γ. στον με στοιχεία Πρώην 

Μποσινάκης Γ. Αριστερά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Σ. Δ. του Β. στον με στοιχεία 

13-16 τάφο τριετούς χρήσεως.

15 167/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Σ. 

Δ. του Β. στον με στοιχεία 13-16 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Θ. Τ. του Χ. στον με στοιχεία 

3-4Π τάφο τριετούς χρήσεως.

16 168/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Θ. 

Τ. του Χ. στον με στοιχεία 3-4Π τάφο 

τριετούς χρήσεως.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 

παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων έως τις 3:00π.μ. από 

Πέμπτη εώς Κυριακή καθώς και τις 

παραμονές αργιών και εορτών για το 

Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(ΚΥΕ) με την δραστηριότητα «Επιχείρηση 

Μαζικής

Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ)» της κ. Άννας- 

Μαρίας Βρεντά που βρίσκεται επί της οδού 

Νερατζιωτίσσης αρ. 15 στο Μαρούσι

17 169/2022 Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης 

ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων 

έως τις 3:00π.μ. από Πέμπτη εώς Κυριακή 

καθώς και τις παραμονές αργιών και 

εορτών για το Κατάστημα Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) με την 

δραστηριότητα «Επιχείρηση Μαζικής 

Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΑΡ)» της κ. Άννας- 

Μαρίας Βρεντά που βρίσκεται επί της οδού 

Νερατζιωτίσσης αρ. 15 στο Μαρούσι

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
22/07/2022
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