
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα ∆' Υποστήριξη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 009552 27/2/2015 για συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05/03/2015 και ώρα 09:30 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

*Επικύρωση Πρακτικού 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Αθανασίου 
Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας 
Κωνσταντίνος Αθανασίου και ΣΙΑ Ε.Ε. , σε 
κατάστηµα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βύρωνος,  αρ. 19.  (ισόγειο, ΟΤ. 
650). 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

21/2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Αθανασίου 
Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας 
Κωνσταντίνος Αθανασίου και ΣΙΑ Ε.Ε. , σε 
κατάστηµα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βύρωνος,  αρ. 19.  (ισόγειο, ΟΤ. 
650). 

Έγκριση ή µη χωροθέτησης θέσης µνηµείου 
αφιερωµένου στη µνήµη των Aµαρουσιωτών 
Ηρώων της περιόδου 1821-1827 

1 22/2015 Έγκριση χωροθέτησης θέσης µνηµείου 
αφιερωµένου στη µνήµη των Aµαρουσιωτών 
Ηρώων της περιόδου 1821-1827 

Ανάκληση της υπ΄ αρ. 9/2015 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα 
"Χωροθέτηση Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου 
επί της οδού Λ.Κηφισίας και στη συµβολή 
της µε την οδό Σωρού (υπόθεση Κόσκορος 
Ανδρέας)" 

2 23/2015 Ανάκληση της υπ΄ αρ. 9/2015 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα 
"Χωροθέτηση Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου 
επί της οδού Λ.Κηφισίας και στη συµβολή 
της µε την οδό Σωρού (υπόθεση Κόσκορος 
Ανδρέας)" 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος Παροχής Υπηρεσιών 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Κοµµωτήριο 
του Γεωργίου Καράµπελα του Ανδρέα, σε 
κατάστηµα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ.  68 
(ισόγειο). 

3 24/2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος Παροχής Υπηρεσιών 
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, Κοµµωτήριο 
του Γεωργίου Καράµπελα του Ανδρέα, σε 
κατάστηµα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ.  68 
(ισόγειο). 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Μη χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής & 
µουσικών οργάνων για  τρία (3) έτη και 
παράταση ωραρίου έως 3 π.µ., σε 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της εταιρείας µε την επωνυµία 
''Ι. ∆ΗΜΟΥ- Α. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΟΕ'', νοµίµως 
εκπροσωπούµενη από τον ΣΓΟΥΡΑΚΗ 
ΑΡΓΥΡΙΟ που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βασ. Σοφίας , αρ.87-89 

4 25/2015 Μη χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής & 
µουσικών οργάνων για  τρία (3) έτη και 
παράταση ωραρίου έως 3 π.µ., σε 
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της εταιρείας µε την επωνυµία 
''Ι. ∆ΗΜΟΥ- Α. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΟΕ'', νοµίµως 
εκπροσωπούµενη από τον ΣΓΟΥΡΑΚΗ 
ΑΡΓΥΡΙΟ που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί 
της οδού Βασ. Σοφίας , αρ.87-89 

Έγκριση χορήγησης ή µη άδειας χρήσης 
µουσικής & µουσικών οργάνων για  ένα (1) 
έτος, σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της εταιρείας µε την 
επωνυµία ''Φ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ - Ι. 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.'', νοµίµως 
εκπροσωπούµενη από τον ΦΡΑΝΤΖΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται 
στο Μαρούσι, επί της οδού Ερµού, αρ.35 

5 26/2015 Έγκριση χορήγησης  άδειας χρήσης 
µουσικής & µουσικών οργάνων για  ένα (1) 
έτος, σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της εταιρείας µε την 
επωνυµία ''Φ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ - Ι. 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε.'', νοµίµως 
εκπροσωπούµενη από τον ΦΡΑΝΤΖΗ 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται 
στο Μαρούσι, επί της οδού Ερµού, αρ.35 

Έγκριση χορήγησης ή µη, παράτασης 
ωραρίου λειτουργίας χρήσης µουσικών 
οργάνων καταστήµατος σε Επιχείρηση 
Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους 
Γεύµατος και Επιχείρηση Αναψυχής της 
εταιρείας µε επωνυµία  Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ - Θ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Ο.Ε.,  που βρίσκεται στο 
Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 
13. 

6 27/2015 Έγκριση χορήγησης  παράτασης ωραρίου 
λειτουργίας χρήσης µουσικών οργάνων 
καταστήµατος σε Επιχείρηση Παρασκευής 
και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος και 
Επιχείρηση Αναψυχής της εταιρείας µε 
επωνυµία  Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ - Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ 
Ο.Ε.,  που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της 
Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 13. 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Ιωαννίδου Ευρυδίκη 
5/3/2015 
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