
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. 68655 05/09/2022 για την 12/2022 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09/09/2022 και ώρα 13:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 

24:00 για τα καταστήματα που 

δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο 

του Δήμου Αμαρουσίου  εν όψει της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου που 

θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 

Σεπτεμβρίου 2022

1 171/2022 Χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι τις 

24:00 για τα καταστήματα που 

δραστηριοποιούνται στο εμπορικό κέντρο 

του Δήμου Αμαρουσίου  εν όψει της 

διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου που 

θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 17 

Σεπτεμβρίου 2022

Έγκριση περί μη παραχώρησης 

τραπεζοκαθισμάτων στο νότιο τμήμα της 

πλατείας Ευτέρπης

2 172/2022 Έγκριση μη παραχώρησης 

τραπεζοκαθισμάτων στο νότιο τμήμα της 

πλατείας Ευτέρπης

Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 

Αργοναυτών αριθμός 38 (μεταξύ 

Μαραθωνοδρόμου και Μεγ.Αλεξάνδρου), 

στο Ο.Τ. 282, στην πολεοδομική ενότητα 

Π.Ε.-10, της περιοχής Κοκκινιά - 

Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΜΠ***Ο Φ***ΙΡ [ 

B**O F***ΙR])

3 173/2022 Μη παραχώρηση αναπηρικής θέσης 

στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο 

χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού 

Αργοναυτών αριθμός 38 (μεταξύ 

Μαραθωνοδρόμου και Μεγ.Αλεξάνδρου), 

στο Ο.Τ. 282, στην πολεοδομική ενότητα 

Π.Ε.-10, της περιοχής Κοκκινιά - 

Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΜΠ***Ο Φ***ΙΡ [ 

B**O F***ΙR])

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου

4 174/2022 Έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου επί της οδού Μύκαλης 4, στην 

περιοχή  Ανάβρυτα.

5 175/2022 Μη έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου.

6 176/2022 Έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου

7 177/2022 Έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 

λειτουργίας Παιδότοπου εντός 

καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος 

με διακριτικό τίτλο «THE FARM STATION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επί της οδού 

Διονύσου αρ. 142 στο Μαρούσι, που 

νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟ.

8 178/2022 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

λειτουργίας Παιδότοπου εντός 

καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος 

με διακριτικό τίτλο «THE FARM STATION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», επί της οδού 

Διονύσου αρ. 142 στο Μαρούσι, που 

νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟ.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής την 

θανούσας Α. Μ. του Ν. στον με στοιχεία 

Μάντρα τριετίας αρ. 20 τάφο τριετούς 

χρήσεως.

9 179/2022 Έγκριση παράτασης ταφής την θανούσας 

Α. Μ. του Ν. στον με στοιχεία Μάντρα 

τριετίας αρ. 20 τάφο τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Κωνσταντίνου Παγώνα του 

Δημητρίου στον με στοιχεία Πρώην 

Λεβίδου Ελένη Δεξιά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

10 180/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα 

Κωνσταντίνου Παγώνα του Δημητρίου 

στον με στοιχεία Πρώην Λεβίδου Ελένη 

Δεξιά τάφο τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Θεμιστοκλή Κουτσουράδη του 

Ζαφειρίου στον με στοιχεία Διάδρομος Οικ. 

Γ΄θέση αρ. 10Π τάφο τριετούς χρήσεως

11 181/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Θεμιστοκλή Κουτσουράδη του Ζαφειρίου 

στον με στοιχεία Διάδρομος Οικ. Γ΄θέση 

αρ. 10Π τάφο τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Χαράλαμπου Κοτσορώνη του 

Ηλία στον με στοιχεία (7-37) τάφο τριετούς 

χρήσεως

12 182/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Χαράλαμπου Κοτσορώνη του Ηλία στον με 

στοιχεία (7-37) τάφο τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Ν. Κ. του Α. στον με στοιχεία 

11-32 τάφο τριετούς χρήσεως.

13 183/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Ν. 

Κ. του Α. στον με στοιχεία 11-32 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου του 

Γεωργίου στον με στοιχεία πρώην Καζατζή 

Αικ. 49-19 Αριστερά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

14 184/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα 

Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου του 

Γεωργίου στον με στοιχεία πρώην Καζατζή 

Αικ. 49-19 Αριστερά τάφο τριετούς 

χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Α. Κ. του Λ. στον με στοιχεία 

13-36 τάφο τριετούς χρήσεως.

15 185/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Α. 

Κ. του Λ. στον με στοιχεία 13-36 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

 Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Δ. Κ. του Ι. στον με στοιχεία 13-06 

τάφο  τριετούς χρήσεως.

16 186/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα Δ. 

Κ. του Ι. στον με στοιχεία 13-06 τάφο  

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Ιωάννη Παναγόπουλο του 

Παναγιώτη στον με στοιχεία (2-40) τάφο 

τριετούς χρήσεως

17 187/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Ιωάννη Παναγόπουλο του Παναγιώτη στον 

με στοιχεία (2-40) τάφο τριετούς χρήσεως

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Φίλιππου Σταύρου του

Μιχαήλ στον με στοιχεία (12-15Π) τάφο 

τριετούς χρήσεως

18 188/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Φίλιππου Σταύρου του Μιχαήλ στον με 

στοιχεία (12-15Π) τάφο τριετούς χρήσεως
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Αικατερίνης Καρανικόλα

του Γεωργίου στον με στοιχεία 16-27 τάφο 

τριετούς χρήσεως

19 189/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Αικατερίνης Καρανικόλα του Γεωργίου 

στον με στοιχεία 16-27 τάφο τριετούς 

χρήσεως

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
09/09/2022
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