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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  

 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν 
3852/2010, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 
15124, Μαρούσι) την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα εξής: 

 
 

1. Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Νέου Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου. 
2. Κυκλοφοριακή μελέτη για την Π.Ε. Πολυδρόσου του Δήμου Αμαρουσίου. 
3. Με πρόταση του Δημάρχου & Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. συστάθηκε επιτροπή για να 
εξετάσει την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του Εμπορικού & Ιστορικού κέντρου 
της πόλης μας. 
Η Επιτροπή αυτή, θα επανεξετάσει όλο το φάσμα της λειτουργίας του Ιστορικού 
Εμπορικού κέντρου από μηδενική βάση, τόσο για τα εμπορικά και τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Κέντρου, 
αλλά και των πολιτών που επισκέπτονται την περιοχή για να ψυχαγωγηθούν και να 
κάνουν τις αγορές τους. 
Η Επιτροπή είναι ανοικτή στις προτάσεις των μελών της για την επίτευξη των στόχων, που 
επιγραμματικά είναι: 

 Η πρόβλεψη ανάπτυξης χρήσεων εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων 
αναψυχής (υγειονομικού ενδιαφέροντος)  στα ισόγεια των κτιρίων. 

 Ο έλεγχος για κορεσμό των οδών και των πλατειών με χρήσεις αναψυχής 
 Λόγω της δεδομένης ασύντακτης ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, ίσως 

χρειάζεται να καθιερωθεί μια ζώνη τραπεζοκαθισμάτων, η οποία, θα μπορούσε να 
ορίζεται από:  

 
Α. Φύτευση, φυτεμένες επιφάνειες, στοιχεία νερού. 
Β. Φωτιστικά σώματα, φωτιστικούς άξονες. 

  Γ.  Έλεγχος από τον Δήμο για την τήρηση του εμβαδού που καταλαμβάνουν, βάσει της   
       άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, που ήδη έχουν. 
 
 Αυτοψίες στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πριν την αδειοδότηση, από 

το Τμήμα Αδειοδότησης, ώστε να αποφευχθούν οι παράνομες επεκτάσεις εν τη 
γενέσει τους.  

 Ωράριο μουσικής. 
 Πρόβλεψη για στάθμευση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και την κατασκευή του νέου 

Υπόγειου Σταθμού Στάθμευσης στην Πλατεία Ευτέρπης. 



 Πινακίδες καταστημάτων: Έλεγχος νομικού πλαισίου και οριοθέτησή τους, σύμφωνα 
με την  ισχύουσα Νομοθεσία. 

 Το στάσιμο εμπόριο και τα περίπτερα : Να γίνουν αφορμή να αντιμετωπιστούν ως 
στοιχεία Αστικού Εξοπλισμού. 

 
Οι προτάσεις της Επιτροπής θα έλθουν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 
θα κληθεί να πάρει αποφάσεις.     

 
 
 
 
 
 

 
 

Κοινοποίηση:  
- Γραφείο Δημάρχου 
- Γενικό Γραμματέα Δήμου 
- Γραφείο Προβολής & Επικοινωνίας 
 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλες οι Προσκλήσεις & Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής αναρτώνται στο www.maroussi.gr                                                                                        
                                                                                                                                                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
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