
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 4/9/2015 

ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1.Έγκριση-παραλαβή  των εργασιών της Α’ φάσης της μελέτης 
 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  “ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ». 

 

42 Ομόφωνα, συμφωνεί με την έγκριση-παραλαβή  των εργασιών της Α’ 
φάσης της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  “ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» και παραπέμπει αυτό 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2.Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ εντός του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Β’ κατοικίας ΠΑΡΑΛΙΑΣ Καλυβίων, μεταξύ 
των Ο.Τ. 677 – Κ.Χ. 676, Ο.Τ. 675. 

43 Ομόφωνα, εγκρίνει την υψομετρική μελέτη οδού ΚΕΡΚΥΡΑΣ εντός 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Β’ κατοικίας 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ Καλυβίων, μεταξύ των Ο.Τ. 677 – Κ.Χ. 676, Ο.Τ. 675. 

3.Γνωμοδότηση επί των υπ’αρίθμ. πρωτοκ.  7404/19-5-2015  
(κου Σταυρουλάκη Παύλου),    7085/15-5-2015 (κ.κ. Τζαβάρα Ιωάννη 
και Τζαβάρα Μάριου-Ερρίκου) και 7683/22-5-2015 (κ.κ.Μιχαλόπουλου 
 Εμμανουήλ και Βολάνη Αικατερίνης) ενστάσεων κατά της υπ’αρίθμ.13/2015 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού  
περί τροποποίησης του  εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου της  
περιοχής Β΄  κατοικίας      «Παραλία Καλυβίων», Π.Δ. 14-9-1995 
 (Φ.Ε.Κ.723Δ/14-9-95), στα Ο.Τ. 384, 409, 414, 415(ΚΧ) και 416  
 (η  οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το  Πρακτικό της 7

ης
 Συνεδρίασης – 

 θέμα 2
ο
 -  του ΣΥΠΟΘΑ  Ανατ. Αττικής). 

44 Ομόφωνα, απορρίπτει τις ενστάσεις κ.κ. Τζαβάρα Ιωάννη, 
Τζαβάρα Μάριου-Ερρίκου, Μιχαλόπουλου Εμμανουήλ και Βολάνη 
Αικατερίνης και κάνει αποδεκτή την ένσταση του κου Σταυροuλάκη 
Παύλου. 

4. Γνωμοδότηση επί της υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 13061/22-7-2015 ένστασης 
του κου Τσαφαντάκη Κων/νου σχετικά με την  πρόταση τροποποίησης  
του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής  Β΄  κατοικίας 
«Παραλία Καλυβίων», Π.Δ. 14-9-1995 (Φ.Ε.Κ.723Δ/14-9-95), στα Ο.Τ. 

873 και 868  του  Δήμου Σαρωνικού 

45 Ομόφωνα, εγκρίνει την υπ’αρίθμ. πρωτοκ. 13061/22-7-2015 ένσταση 
του κου Τσαφαντάκη Κων/νου σχετικά με την  πρόταση τροποποίησης  
του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής  Β΄  κατοικίας 
«Παραλία Καλυβίων», Π.Δ. 14-9-1995 (Φ.Ε.Κ.723Δ/14-9-95), στα 
Ο.Τ. 873 και 868  του  Δήμου Σαρωνικού σύμφωνα με την πρόταση 
που την συνοδεύει. 

5.Ανάκληση της  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος του κ. Συμεντεριάδη Αντώνη 

46 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και  
χορηγεί παράταση είκοσι (20) ημερών  προκειμένου η επιχείρηση να 
συμμορφωθεί με τους όρους της αδείας λειτουργίας της. 

6.Ανάκληση της  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΑ της εταιρείας Γεώργιος 

Γαλάνης & Σία Ο.Ε 

47 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και 
χορηγεί παράταση δύο (2) μηνών προκειμένου η επιχείρηση να 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας 
αδείας. 

7.Ανάκληση της  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο) του κ. Λάζαρη 

Βίκτωρα 

48 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και  
χορηγεί παράταση είκοσι (20) ημερών  προκειμένου η επιχείρηση να 
συμμορφωθεί με τους όρους της αδείας λειτουργίας της. 

8. Ανάκληση της  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (καντίνα) του κ. Καραμπατέα Χρύσανθου 

49 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη ανάκληση της άδεια λειτουργίας και 
χορηγεί παράταση δύο (2) μηνών προκειμένου η επιχείρηση να 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας 
αδείας. 

9. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 50 Ομόφωνα, αποφασίζει την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας και  



ενδιαφέροντος εστιατόριο ψητοπωλείο της Αποστόλου Μαρίας χορηγεί παράταση ενός (1) μηνός   προκειμένου η επιχείρηση να 
συμμορφωθεί με τους όρους της αδείας. 

10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΕΕΤ περί «χορήγησης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων καινούργιας 

παροχής για την θέση 5803 OLIMPOU SARONIDA» 

51 Ομόφωνα, αποδέχεται την αίτηση της εταιρείας VODAFONE 
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ περί «χορήγησης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων 
καινούργιας παροχής για την θέση 5803 OLIMPOU SARONIDA» 

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθ. 22/15  απόφαση της Τ.Κ. 

Κουβαρά περί «Αίτηση-ένσταση της Μαρίας Γκλιάτη συζ. Πιέτρη Σπύρου 

στον οικισμό Πέτα Κουβαρά. 

52 Ομόφωνα, συμφωνεί με την υπ΄αριθ. 22/15  απόφαση της Τ.Κ. 
Κουβαρά περί «Αίτηση-ένσταση της Μαρίας Γκλιάτη συζ. Πιέτρη 
Σπύρου στον οικισμό Πέτα Κουβαρά. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        Καλύβια, 7/9/2015 
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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