
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. 030902 26/6/2015 για συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02/07/2015 και ώρα 11:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία 

(3) έτη και παράταση ωραρίου έως 03:.00 

π.μ., σε κατάστημα "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ" του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Κονδύλη αρ. 3.

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

89/2015 Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία 

(3) έτη και παράταση ωραρίου έως 03:.00 

π.μ., σε κατάστημα "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ" του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Κονδύλη αρ. 3.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), του Γεωργίου 

Πλάγου ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας "Πλάγος Τρόφιμα ΕΠΕ", σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της οδού Λούκη Ακρίτα 51, Ο.Τ. 384 

(Ισόγειο, μέχρι 80 τ.μ.)

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

90/2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), του Γεωργίου 

Πλάγου ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας "Πλάγος Τρόφιμα ΕΠΕ", σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της οδού Λούκη Ακρίτα 51, Ο.Τ. 384 

(Ισόγειο, μέχρι 80 τ.μ.)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής 

στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της 

Κοιμ. Θεοτόκου στις  14/08 & 15/08/2015 

και των Αγίων Αναργύρων στις 31/10 & 

01/11/2015.

1 91/2015 Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής 

στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις της 

Κοιμ. Θεοτόκου στις  14/08 & 15/08/2015 

και των Αγίων Αναργύρων στις 31/10 & 

01/11/2015.

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια - Μπαρ), της 

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΝΝΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 103.

2 92/2015 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος,  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια - Μπαρ), της 

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΝΝΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 103.
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 

υπαίθριου Δημοτικού Κινηματογράφου 

"ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ" του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Αγίου 

Κωνσταντίνου αρ 42, Ο.Τ. 495

3 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα 

(1) έτος και παράταση ωραρίου έως 03:.00 

π.μ., σε κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Θέμιδος αρ. 4

4 93/2015 Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα 

(1) έτος και παράταση ωραρίου έως 03:.00 

π.μ., σε κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του 

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ του 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Θέμιδος αρ. 4

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
2/7/2015
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