
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. 49284 18/10/2019 για την 10/2019 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/10/2019 και ώρα 11:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

1 35/2019 Έγκριση χορήγησης άδειας κοπής 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Αμαρουσίου

Χρήση προστατευτικών εμποδίων σε 

μορφή Π, για την ασφαλή μετακίνηση και 

έξοδο των μαθητών σε σχολική μονάδα, 

καθώς και ασφαλή μετακίνηση ΑμεΑ, επί 

της οδού (πεζοδρόμου) Γ.Παπανδρέου, 

Π.Ε. Αναβρύτων στο Ο.Τ. 703 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

2 36/2019 Χρήση προστατευτικών εμποδίων σε 

μορφή Π, για την ασφαλή μετακίνηση και 

έξοδο των μαθητών σε σχολική μονάδα, 

καθώς και ασφαλή μετακίνηση ΑμεΑ, επί 

της οδού (πεζοδρόμου) Γ.Παπανδρέου, 

Π.Ε. Αναβρύτων στο Ο.Τ. 703 του Δήμου 

Αμαρουσίου.

Χορήγηση ή μη εγκρίσεων συμμετοχής για 

την εμποροπανήγυρη των Αγίων 

Αναργύρων που θα διεξαχθεί στις 

31/10/2019 και 01/11/2019 στον Δήμο 

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 κατά το εισηγητικό 

μέρος της παρούσης και β) για τη θέση 

που θα καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής

3 41/2019 Χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής για την 

εμποροπανήγυρη των Αγίων Αναργύρων 

που θα διεξαχθεί στις 31/10/2019 και 

01/11/2019 στον Δήμο 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 κατά το εισηγητικό μέρος της 

παρούσης και β) για τη θέση που θα 

καταλαμβάνει ο κάθε πωλητής
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 

παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ. για 

το Σαββατοκύριακο και έως τη 1:00 π.μ. 

για τις ημέρες από Δευτέρα έως 

Παρασκευή, σε Επιχείρηση μαζικής 

εστίασης πλήρους επεξεργασίας 

(Εστιατόριο - Ψητοπωλείο) με την 

επωνυμία: "Σπιτικό έδεσμα αληθινό 

φαγητό ΙΚΕ"  νομίμως εκπροσωπούμενη 

από τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΛΑΛΗ, που 

βρίσκεται επί της οδού Περικλέους αρ. 4, 

στο Μαρούσι

4 37/2019 Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης 

ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων 

έως τις 03:00 π.μ. για το Σαββατοκύριακο 

και έως τη 1:00 π.μ. για τις ημέρες από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, σε Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας 

(Εστιατόριο - Ψητοπωλείο) με την 

επωνυμία: "Σπιτικό έδεσμα αληθινό 

φαγητό ΙΚΕ"  νομίμως εκπροσωπούμενη 

από τον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΠΟΛΛΑΛΗ, που 

βρίσκεται επί της οδού Περικλέους αρ. 4, 

στο Μαρούσι

Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας 

παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων έως 3:00 πμ, σε 

Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής 

και προσφοράς πλήρους γεύματος 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)" και "Επιχείρηση αναψυχής 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)" της εταιρείας 

ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. 

Ιωάννη Παπαμανουσάκη, που βρίσκεται 

επί της οδού Θησέως 42, στο Μαρούσι

5 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας 

παράτασης ωραρίου μουσικής και 

μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ., σε 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (Εστιατόριο - 

Ψητοπωλείο) της εταιρίας "ΑΦΟΙ 

ΜΑΡΟΥΣΗ ΟΕ", που βρίσκεται επί της 

οδού Πέλικα  64, στο Μαρούσι

6 38/2019 Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης 

ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων 

έως τις 03:00 π.μ., σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

(Εστιατόριο - Ψητοπωλείο) της εταιρίας 

"ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΣΗ ΟΕ", που βρίσκεται επί 

της οδού Πέλικα  64, στο Μαρούσι

Χορήγηση ή μη μεταβίβαση άδειας 

εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού 

Σωρού 17 στο Μαρούσι.

7 39/2019 Χορήγηση μεταβίβαση άδειας 

εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού 

Σωρού 17 στο Μαρούσι.

Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί των οδών 

Στρατηγού Λέκκα και Αθανασίου Διάκου 

(υπόθεση - Τασία - Αναστασία Τριβέλα), 

που ανήκει πλέον στον Δήμο Αμαρουσίου

8 40/2019 Μη έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί των οδών 

Στρατηγού Λέκκα και Αθανασίου Διάκου 

(υπόθεση - Τασία - Αναστασία Τριβέλα), 

που ανήκει πλέον στον Δήμο Αμαρουσίου

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
23/10/2019

2 / 2


