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Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 054283 1/12/2016 για την 26/2016 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06/12/2016 και ώρα 10:00 και 

περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού 

Ακακιών, στο Μαρούσι.
Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

140/2016 Μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού 

Ακακιών, στο Μαρούσι.

Έγκριση η μη χορήγησης άδειας μουσικής 

και μουσικών οργάνων για τρία έτη, σε 

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Οβελίστήριο)" της 

εταιρίας "Βόβλας Επαμεινώνδας και ΣΙΑ 

Ε.Ε." με διακριτικό τίτλο "Βλάχικη Γάστρα", 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο 

Βόβλα Επαμεινώνδα του Γρηγορίου, επί 

της οδού Στρ. Ρογκάκου 15 και 

Ροδοδάφνης στο Μαρούσι

Εκτός 

ημερησίας 

διάταξης

141/2016 Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής και 

μουσικών οργάνων για τρία έτη, σε 

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Οβελίστήριο)" της 

εταιρίας "Βόβλας Επαμεινώνδας και ΣΙΑ 

Ε.Ε." με διακριτικό τίτλο "Βλάχικη Γάστρα", 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο 

Βόβλα Επαμεινώνδα του Γρηγορίου, επί 

της οδού Στρ. Ρογκάκου 15 και 

Ροδοδάφνης στο Μαρούσι

Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής 

θέσης (πιάτσας) στάσης - στάθμευσης 

ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων), επί της 

οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των 

οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού.

1 142/2016 Χωροθέτηση νέας συμπληρωματικής 

θέσης (πιάτσας) στάσης - στάθμευσης 

ΤΑΞΙ (δύο θέσεων αυτοκινήτων), επί της 

οδού Β. Όλγας, στο τμήμα μεταξύ των 

οδών 28ης Οκτωβρίου & Ερμού.

Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για 

όχημα χρηματαποστολής

2 143/2016 Έγκριση θέσης στάθμευσης για όχημα 

χρηματαποστολής

Έγκριση ή μη χορήγησης αδειών 

συμμετοχής στις θρησκευτικές 

εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου 

στις 14/08 & 15/08/2017 και των Αγ. 

Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017, 

καθώς και στις 31/10 & 01/11/2017

3 144/2016 Έγκριση του κανονισμού περί χορήγησης 

αδειών συμμετοχής στις θρησκευτικές 

εμποροπανηγύρεις της Κοιμ. Θεοτόκου 

στις 14/08 & 15/08/2017 και των Αγ. 

Αναργύρων στις 30/06 & 01/07/2017, 

καθώς και στις 31/10 & 01/11/2017

1 / 3



Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, "Επιχείρηση 

Κομμωτήριο-Κουρείο-Περιποίησης 

χεριών-ποδιών" της Erisa Balliu, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

O.T. 490 , επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, 

αρ. 40,  εντός εμπορικού κέντρου "Αίθριο" 

(ισόγειο).

4 145/2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, "Επιχείρηση 

Κομμωτήριο-Κουρείο-Περιποίησης 

χεριών-ποδιών" της Erisa Balliu, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

O.T. 490 , επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου, 

αρ. 40,  εντός εμπορικού κέντρου "Αίθριο" 

(ισόγειο).

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, “Επιχείρηση 

Περιποίησης χεριών-ποδιών 

(Τεχνητά-Φυσικά Νύχια)” της κας 

Σταυρούλας Δάνου του Φώτιου, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

O.T.171 , επί της οδού Δήμητρος , αρ. 28,  

(Ισόγειο).

5 146/2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, “Επιχείρηση 

Περιποίησης χεριών-ποδιών 

(Τεχνητά-Φυσικά Νύχια)” της κας 

Σταυρούλας Δάνου του Φώτιου, σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

O.T.171 , επί της οδού Δήμητρος , αρ. 28,  

(Ισόγειο).

Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. 

Εμμανουήλ Μελαδάκη του Γεωργίου, για 

την «ΕΜΜ. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

Ο.Τ. 861, επί της οδού Αρτέμιδος 7 

(Ισόγειο)

6 147/2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. 

Εμμανουήλ Μελαδάκη του Γεωργίου, για 

την «ΕΜΜ. ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» σε 

κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, 

Ο.Τ. 861, επί της οδού Αρτέμιδος 7 

(Ισόγειο)

Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Δημητρακόπουλου 

Γιάννη του Αντωνίου, για την ομόρρυθμη 

εταιρεία με την επωνυμία Ι και Χ 

Δημητρακόπουλος Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο 

“LE BRUNCH», σε κατάστημα που 

βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 965, επί της 

οδού Σωρού, αρ.  31 (ισόγειο)

7 148/2016 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Δημητρακόπουλου 

Γιάννη του Αντωνίου, για την ομόρρυθμη 

εταιρεία με την επωνυμία Ι και Χ 

Δημητρακόπουλος Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο 

“LE BRUNCH», σε κατάστημα που 

βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 965, επί της 

οδού Σωρού, αρ.  31 (ισόγειο)

Έγκριση η μη χορήγησης άδειας μουσικής 

και μουσικών οργάνων για τρία έτη, και 

χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε 

"Επιχείρηση αναψυχής-Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης-Πλήρους Γεύματος" του 

Γεωργίου Κωλέτση, ως εκπροσώπου της 

εταιρείας "PIVOT O.E.", που βρίσκεται επί 

της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 50, στο 

Μαρούσι

8 149/2016 Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής και 

μουσικών οργάνων για τρία έτη, και 

χορήγηση παράτασης ωραρίου 

λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε 

"Επιχείρηση αναψυχής-Επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης-Πλήρους Γεύματος" του 

Γεωργίου Κωλέτση, ως εκπροσώπου της 

εταιρείας "PIVOT O.E.", που βρίσκεται επί 

της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 50, στο 

Μαρούσι
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Έγκριση ή μη χορήγησης αντικατάστασης 

άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων 

για τρία έτη, και χροήγηση ή μη 

παράτασης ωραρίου λειτουργίας έως τις 

03:00 π.μ. σε "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) εντός δικοπωλείου" 

του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του 

Ελευθερίου, επί της οδού Θησέως αρ. 7 

στο Μαρούσι.

9 150/2016 Έγκριση χορήγησης αντικατάστασης 

άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων 

για τρία έτη, και χροήγηση παράτασης 

ωραρίου λειτουργίας έως τις 03:00 π.μ. σε 

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - 

ΜΠΑΡ) εντός δικοπωλείου" του 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του 

Ελευθερίου, επί της οδού Θησέως αρ. 7 

στο Μαρούσι.

Ανάκληση ή μη: 

- της υπ’ αριθ. 154/14 (με Α.Π. 

010242/02.03.2016) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας και 

- της εκδοθείσας, από την Υπηρεσία μας, 

βεβαίωσης περί κατά πλάσμα δικαίου 

αδείας (με Α.Π. 031834/02.07.2015), του 

καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) της Φουτρή Καλλιόπης του 

Λυκούργου επί της οδού Σισμανογλείου 

αρ. 74 (ισόγειο), λόγω χρεών» καθώς και 

«Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Μίκου Ρωμανού του 

Νικολάου, σε κατάστημα που βρίσκεται 

στο Μαρούσι, Ο.Τ. εκτός σχεδίου, επί της 

οδού Σισμανογλείου αρ. 74 (ισόγειο), για 

χρήση και εστίαση των αθλητικών ομάδων

10 151/2016 Α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 154/14 (με Α.Π. 

010242/02.03.2016) άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας 

Β) Μη ανάκληση της εκδοθείσας, από την 

Υπηρεσία μας, βεβαίωσης περί κατά 

πλάσμα δικαίου αδείας (με Α.Π. 

031834/02.07.2015), του καταστήματος 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) της 

Φουτρή Καλλιόπης του Λυκούργου επί της 

οδού Σισμανογλείου αρ. 74 (ισόγειο), λόγω 

χρεών» 

Γ) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), του Μίκου Ρωμανού του 

Νικολάου, σε κατάστημα που βρίσκεται 

στο Μαρούσι, Ο.Τ. εκτός σχεδίου, επί της 

οδού Σισμανογλείου αρ. 74 (ισόγειο), για 

χρήση και εστίαση των αθλητικών ομάδων

O υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Παλαπανίδης Παναγιώτης
6/12/2016
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