
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. 92871 21/11/2022 για την 18/2022 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25/11/2022 και ώρα 14:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

 Άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο 

χώρο μεταξύ των ΟΤ 13 και 16 και τη 

τροποποίηση του σε οικοδομήσιμο χώρο 

μεταξύ των οδών Κνωσσού ,Πλουτάρχου 

και Αισώπου, ύστερα από Δικαστική 

Απόφαση ή την επανεπιβολή της 

απαλλοτρίωσης

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

233/2022 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο 

Κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των ΟΤ 13 και 

16 , ύστερα από Δικαστική Απόφαση.

Άρση απαλλοτρίωσης στο Κοινόχρηστο 

χώρο του ΟΤ 116 στη συμβολή των οδών 

Μακεδονίας και Κυβέλης σε οικοδομήσιμο 

χώρο ή την επανεπιβολή της 

απαλλοτρίωσης

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

234/2022 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο 

Κοινόχρηστο χώρο του ΟΤ 116 στη 

συμβολή των οδών Μακεδονίας και 

Κυβέλης.

Άρση απαλλοτρίωσης του Κοινόχρηστου 

χώρου σε τμήμα του ΟΤ 118 και την 

τροποποίηση του σε οικοδομήσιμο χώρο 

στην συμβολή των οδών Σοφοκλέους και 

Μετσόβου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 

του Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

235/2022 Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε 

κοινόχρηστο χώρο σε τμήμα του ΟΤ 118.

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

Αμαρουσίου.

1 236/2022 Έγκριση κοπής δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Κοπή δύο κυπαρισσίων στην οδό Πυθίας 

στον Άγιο Θωμά.
2 237/2022 Κοπή δύο κυπαρισσίων στην οδό Πυθίας 

στον Άγιο Θωμά.

Επανεξέταση της υπ' αριθμ.217/2022 

απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
3 238/2022 Επανεξέταση της υπ' αριθμ.217/2022 

απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Χαριτωμένης Χαλκιαδάκη του 

Ιωάννη στον με στοιχεία Μάντρα τριετίας 

αρ. 6 τάφο τριετούς χρήσεως.

4 239/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Χαριτωμένης Χαλκιαδάκη του Ιωάννη στον 

με στοιχεία Μάντρα τριετίας αρ. 6 τάφο 

τριετούς χρήσεως.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Γεωργίου-Ελευθερίου

Σπαθόπουλου του Βασιλείου στον με 

στοιχεία 9-6 τάφο τριετούς χρήσεως.

5 240/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Γεωργίου-Ελευθερίου Σπαθόπουλου του 

Βασιλείου στον με στοιχεία 9-6 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντος Βασίλειου Βατσίλα του

Παναγιώτη στον με στοιχεία Δίπλα 

Μπαϊρακτάρη 1 τάφο τριετούς χρήσεως.

6 241/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντος 

Βασίλειου Βατσίλα του Παναγιώτη στον με 

στοιχεία Δίπλα Μπαϊρακτάρη 1 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Σωτήριου-Διονύσιου Ασκητή του 

Ευαγγέλου στον με στοιχεία (Πρώην Δρίβα 

Αδαμαντία αρ. 1) τάφο τριετούς χρήσεως.

7 242/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα 

Σωτήριου-Διονύσιου Ασκητή του 

Ευαγγέλου στον με στοιχεία (Πρώην Δρίβα 

Αδαμαντία αρ. 1) τάφο τριετούς χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Αργυρώ Οικονόμου του

Αντωνίου στον με στοιχεία 16-15Π.Ν. τάφο 

τριετούς χρήσεως.

8 243/2022 Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Αργυρώ Οικονόμου του Αντωνίου στον με 

στοιχεία 16-15Π.Ν. τάφο τριετούς 

χρήσεως.

Έγκριση ή μη παράτασης ταφής του 

θανόντα Εμμανουήλ Πυθαρούλη του 

Γεωργίου στον με στοιχεία 2-3 τάφο 

τριετούς χρήσεως.

9 244/2022 Έγκριση παράτασης ταφής του θανόντα 

Εμμανουήλ Πυθαρούλη του Γεωργίου στον 

με στοιχεία 2-3 τάφο τριετούς χρήσεως.

 Έγκριση ή μη παράτασης ταφής της 

θανούσης Τερψιχόρης Παπαστεφάνου του 

Νικολάου στον με στοιχεία Κέντρο 

Οικογενειακών αρ. 6-1  τάφο  τριετούς 

χρήσεως.

10 245/2022  Έγκριση παράτασης ταφής της θανούσης 

Τερψιχόρης Παπαστεφάνου του Νικολάου 

στον με στοιχεία Κέντρο Οικογενειακών αρ. 

6-1  τάφο  τριετούς χρήσεως.

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
28/11/2022
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