
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. 077209 19/12/2014 για συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23/12/2014 και ώρα 09:30 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Μη χορήγηση Προέγκρισης ίδρυσης 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

του ΔΙΟΓΕΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Δ. 

ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ Ο.Ε., που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, στην συμβολή των οδών 

Ειρήνης με Παπαδιαμάντη (το οποίο 

σύμφωνα με το τοπογραφικό που μας 

κατατέθηκε βρίσκεται εκτός Εγκεκριμένου 

Σχεδίου Πόλης και εντός ΖΟΕ).

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

227/2014 Μη χορήγηση Προέγκρισης ίδρυσης 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

του ΔΙΟΓΕΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Δ. 

ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ Ο.Ε., που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, στην συμβολή των οδών 

Ειρήνης με Παπαδιαμάντη (το οποίο 

σύμφωνα με το τοπογραφικό που μας 

κατατέθηκε βρίσκεται εκτός Εγκεκριμένου 

Σχεδίου Πόλης και εντός ΖΟΕ).

Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για 3 έτη 

με παράταση ωραρίου έως 3 π.μ., σε 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΚΟΤΣΙΡΑ 

ΦΑΙΔΩΝΑ, που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της οδού Περικλέους, αρ. 42.

1 229/2014 Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής και μουσικών οργάνων για 3 έτη 

με παράταση ωραρίου έως τις 3 π.μ., σε 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΚΟΤΣΙΡΑ 

ΦΑΙΔΩΝΑ, που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

επί της οδού Περικλέους, αρ. 42.

Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής & μουσικών οργάνων για  ένα (1) 

έτος με παράταση ωραρίου έως 3 π.μ., σε 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - 

ΜΠΑΡ) της εταιρείας με την επωνυμία 

''ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΣΤΑΣ 

ΟΕ'', νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΣΤΑ που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Διονύσου, αρ.36

2 228/2014 Έγκριση χορήγησης άδειας χρήσης 

μουσικής & μουσικών οργάνων για  ένα (1) 

έτος με παράταση ωραρίου έως 3 π.μ., σε 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - 

ΜΠΑΡ) της εταιρείας με την επωνυμία 

''ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΕΣΤΑΣ 

ΟΕ'', νομίμως εκπροσωπούμενη από τον 

ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΣΤΑ που βρίσκεται στο 

Μαρούσι, επί της οδού Διονύσου, αρ.36
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
23/12/2014
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