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ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Ανάκληση άδειας μουσικής του καταστήματος 
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΑ» των ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΑΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

56 Ομόφωνα ανακαλεί την άδεια μουσικής,  

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κου Σουλτάτου 
Ιωάννη  

57 Ομόφωνα να δοθεί παράταση δύο μηνών, ώστε να 

προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τα συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας. 

3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος 

παροχής υπηρεσιών (Κομμωτήριο) της κας Τσεβά 
Αικατερίνης 

58 Ομόφωνα να δοθεί παράταση δύο μηνών, ώστε να 

προσκομίσει η ενδιαφερόμενη  τα συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας. 

4. Γνωμοδότηση επί της υπ΄αρ.πρωτ. 14569/19-8-
2015 αίτησης της Σελεμέτα Αφρόδιτης σχετικά με 
την  πρόταση τροποποίησης  του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου «Λαγονήσι» Δ.Κ. Καλυβίων 

στο Ο.Τ 14. 

59 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά να προχωρήσει η πρόταση 

τροποποίησης που έχει εγκριθεί με την αριθ. 45/15 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου και όσον αφορά το αίτημα της  

5. Γνωμοδότηση επί των υπ΄αριθ.πρωτ. 
12627/2009(ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ), 12628/09 
(ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΚΟΡΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ), 
12629/09(ΚΙΝΙΚΛΗ-ΣΚΛΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ), 

12832/09(ΚΟΡΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ), 3363/10(ΚΟΡΜΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ) και 3364/10 (ΚΟΡΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)  
ενστάσεων κατά της πρόταση τροποποίησης  του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας 
Καλυβίων» στα Ο.Τ 716-ΚΧ 716Α. 

60 Ομόφωνα αναβάλλει αυτό για επόμενη συνεδρίαση αφού 

κληθεί και ο μελετητής. 

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση των  συνταχθέντων 

κτηματογραφικών διαγραμμάτων  στα πλαίσια της 
μελέτης  δημιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της 
μελέτης Π/Ε «Μαύρο λιθάρι», που εκπονήθηκαν  με 
βάση την 2887/30-06-2004 σύμβαση εργασιών της 
μελέτης  «Κτηματογράφηση-μελέτη – ΓΠΣ – 
Πολεοδόμηση - μελέτη Π/Ε-και δημιουργία Γ.Σ.Π. 

για τη διαχείριση των κτημ/κών και  πολεοδομικών 

δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν. Αττικής». 

61 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. 

7.  Γνωμοδότηση για την  επικαιροποίηση της με 
αρίθμ. 395/11 απόφασης του Δ.Σ. περί συνέχισης 
εργασιών    της μελέτης « Εκπόνηση μελετών για 
τη πολεοδόμηση(ένταξη σε σχέδιο πόλης)της 

περιοχής  Β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού 
Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου  του Ν. 

62 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. 



Αττικής»  - (σχετική η  από  09-07-2003  σύμβαση 
της  Κοινότητας  Αναβύσσου)  και παράταση της 
συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής.   

8. Γνωμοδότηση επί αίτησης Βάλβης Χαράλαμπος περί 

αποζημίωσης στην περιοχή της Λ. Καλυβίων 
(κυρωμένη πράξη εφαρμογής) 

63 Ομόφωνα αναβάλλει αυτό ώστε να γίνουν ενέργειες 

διόρθωσης κτηματογράφησης. 

9. Γνωμοδότηση περί προσωρινής μονοδρόμησης της 
οδού Ελυμιώτη για ώρες λειτουργίας 8.00-14.00 
του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων. 

64 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά περί της προσωρινής 

μονοδρόμησης της οδού Ελυμιώτη για ώρες λειτουργίας 

8.00-14.00 του 1ου Γυμνασίου Καλυβίων. 

10. Ενημέρωση επί αιτήσεων αποζημίωσης. 65 Ομόφωνα συμφωνεί να προωθηθούν οι αιτήσεις αποζημίωσης 

με σειρά παλαιότητας προς την Οικονομική Υπηρεσία. 

11. Ενημέρωση επί αιτημάτων πολιτών για τεχνικά 
έργα.(ασφαλτοστρώσεις οδών κ.λ.π.) 

66 Έγινε ενημέρωση. 
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