
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. 024331 22/5/2015 για συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/05/2015 και ώρα 09:30 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Επανέγκριση ή μη θέσης στάθμευσης 

ΑΜΕΑ (υπόθεση Πολύζου Μαριγώ)
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

71/2015 Επανέγκριση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

(υπόθεση Πολύζου Μαριγώ)

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας 

καταστημάτων και επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Αμαρουσίου.

1 72/2015 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας 

καταστημάτων και επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων 

του Δήμου Αμαρουσίου.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ), του 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΑΒΕΛ 

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 87-89

2 73/2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ), του 

ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΛΕΩΝΙΔΑ 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΑΒΕΛ 

ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 87-89
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 57/2015 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά "Έγκριση ή μη χορήγησης 

άδειας χρήσης μουσικής & μουσικών 

οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση 

ωραρίου έως 03:00 π.μ., σε ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

της εταιρείας με την επωνυμία ''Γ. 

ΚΑΣΑΒΕΤΗΣ - ΑΛ. ΝΙΑΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.'', 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

ΚΑΣΑΒΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού 

Αγίου Κωνσταντίνου, αρ.46 ", σε "Έγκριση 

ή μη χορήγησης άδειας μουσικής και 

μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και 

παράταση ωραρίου έως 01:00 π.μ." σε 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της εταιρείας με την 

επωνυμία ''Γ. ΚΑΣΑΒΕΤΗΣ - ΑΛ. 

ΝΙΑΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.'', νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον ΚΑΣΑΒΕΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται 

στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου 

Κωνσταντίνου, αρ.46

3 74/2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 57/2015 

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

που αφορά "Έγκριση ή μη χορήγησης 

άδειας χρήσης μουσικής & μουσικών 

οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση 

ωραρίου έως 03:00 π.μ., σε ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

της εταιρείας με την επωνυμία ''Γ. 

ΚΑΣΑΒΕΤΗΣ - ΑΛ. ΝΙΑΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.'', 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

ΚΑΣΑΒΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού 

Αγίου Κωνσταντίνου, αρ.46 ", σε "Έγκριση 

ή μη χορήγησης άδειας μουσικής και 

μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και 

παράταση ωραρίου έως 01:00 π.μ." σε 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της εταιρείας με την 

επωνυμία ''Γ. ΚΑΣΑΒΕΤΗΣ - ΑΛ. 

ΝΙΑΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε.'', νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον ΚΑΣΑΒΕΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται 

στο Μαρούσι, επί της οδού Αγίου 

Κωνσταντίνου, αρ.46

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
28/5/2015
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