
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Μονάδα ∆' Υποστήριξη  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Ορθή Επανάληψη 

θεµάτων της πρόσκλησης µε αριθ. πρωτ. 30094 14/6/2019 για την 7/2019 συνεδρίαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20/06/2019 και ώρα 10:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. 

Α/Α 
Θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων Θέµατα που συζητήθηκαν 

Χορήγηση ή µη εγκρίσεων συµµετοχής για 
την εµποροπανήγυρη των Αγίων 
Αναργύρων που θα διεξαχθεί στις 
30/06/2019 και 01/07/2019 στον ∆ήµο 
Αµαρουσίου, βάσει του άρθρου 38 του ν. 
4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) καθώς και τη 
διεξαγωγή κληρώσεων για α) χορήγηση 
εγκρίσεων ανάλογα του ποσοστού 70% ή 
20% ή 10% των θέσεων ανάλογα µε το 
εισηγητικό µέρος της παρούσης και β) για τη 
θέση που καταλαµβάνει κάθε πωλητής 

Εκτός 
ηµερησίας 
διάταξης 

18/2019 Χορήγηση εγκρίσεων συµµετοχής για την 
εµποροπανήγυρη των Αγίων Αναργύρων 
που θα διεξαχθεί στις 30/06/2019 και 
01/07/2019 στον ∆ήµο Αµαρουσίου, βάσει 
του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171/Α΄) καθώς και τη διεξαγωγή κληρώσεων 
για α) χορήγηση εγκρίσεων ανάλογα του 
ποσοστού 70% ή 20% ή 10% των θέσεων 
ανάλογα µε το εισηγητικό µέρος της 
παρούσης και β) για τη θέση που 
καταλαµβάνει κάθε πωλητής 

Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο ΟΤ 
Γ855 της περιοχής "Άγιος Θωµάς" του 
∆ήµου µετά από επανεπιβολή 
απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Mακαρώνα - 
Εξέταση ενστάσεων. 

1 19/2019 Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου στο ΟΤ 
Γ855 της περιοχής "Άγιος Θωµάς" του 
∆ήµου µετά από επανεπιβολή 
απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Mακαρώνα - 
Εξέταση ενστάσεων. 

Τροποποίηση χρήσεων στο από 24/12/2012 
(ΦΕΚ 15 ΑΑΠ/2013) Προεδρικό ∆ιάταγµα µε 
το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως η 
περιοχή του Κάτω Σωρού - Τύµβου - 
Μαρµαράδικων. 
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Α/Α 
θεµάτων 

Αριθµός 
Απόφασης Θέµατα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων 

Έγκριση ή µη της κυκλοφοριακής ρύθµισης 
στον κόµβο Λ. Κηφισίας - Σωρού του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο πλαίσιο της σύµβασης µε 
τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑ" 

3 20/2019 Έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθµισης στον 
κόµβο Λ. Κηφισίας - Σωρού του ∆ήµου 
Αµαρουσίου στο πλαίσιο της σύµβασης µε 
τίτλο: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ 
ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑ" 

Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής 
δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο στις οδούς 
Αρετής και Μεσογείων στο Π.Ε.14 Νέο 
Μαρούσι, ∆ήµος Αµαρουσίου 

4 21/2019 Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής δένδρου 
σε κοινόχρηστο χώρο στις οδούς Αρετής και 
Μεσογείων στο Π.Ε.14 Νέο Μαρούσι, ∆ήµος 
Αµαρουσίου 

Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας παράτασης 
ωραρίου µουσικής και µουσικών οργάνων 
έως 03:00 π.µ., σε "Επιχείρηση µαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύµατος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)" και 
"Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΜΠΑΡ)" της εταιρείας "∆ήµητρα Κατσιγιάννη 
και ΣΙΑ Ο.Ε." νοµίµως εκπροσωπούµενη 
από την ∆ήµητρα Κατσιγιάννη, που 
βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Λέκκα αρ 
35 , στο Μαρούσι 

5 22/2019 Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης 
ωραρίου µουσικής και µουσικών οργάνων 
έως 03:00 π.µ., σε "Επιχείρηση µαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύµατος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)" και 
"Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-
ΜΠΑΡ)" της εταιρείας "∆ήµητρα Κατσιγιάννη 
και ΣΙΑ Ο.Ε." νοµίµως εκπροσωπούµενη 
από την ∆ήµητρα Κατσιγιάννη, που 
βρίσκεται επί της οδού Στρατηγού Λέκκα αρ 
35 , στο Μαρούσι 

Κ.Υ.Ε. επί της οδού Πέλικα 64 στο Μαρούσι 
της εταιρείας "Αφοί Μαρούση ΟΕ" 

6 23/2019 Κ.Υ.Ε. επί της οδού Πέλικα 64 στο Μαρούσι 
της εταιρείας "Αφοί Μαρούση ΟΕ" 

O υπάλληλος που έκανε 
την ανάρτηση 

Παλαπανίδης Παναγιώτης 
20/6/2019 
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