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 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 5/2/2016 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Επανεξέταση της γνωμοδότησης για την ανάρτηση της 
πρότασης τροποποίησης στο ΚΧ32 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αγ.Νικολάου Αναβύσσου 
(υπόθεση Σαμπάνη Δημήτριου) λόγω νέων στοιχείων. 

 

16 Ομόφωνα, αποφασίζει να εγείρει ο Δήμος στο πλαίσιο προάσπισης της 

ακίνητης περιουσίας του, διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή έναντι των 

φερομένων ως κυρίων, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδοτική απάντηση  από 

25-11-15 της Νομικής Υπηρεσίας. 

2.  Γνωμοδότηση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στη 
διασταύρωση των οδών Καμάριζας (Λεωφ.Λαυρίου) και 
Μικράς Ασίας στην Δ.Κ.Αναβύσσου – σχετικό το 
υπ΄αριθμ.πρωτ. 2501/2/59/7-12-15 έγγραφο της Δ/νση 
Τροχαίας Κερατέας. 

 

17 Ομόφωνα, αναβάλλει την μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης για τοποθέτηση 

φαναριών και να πραγματοποιηθεί άμεσα η διαπλάτυνση των εν λόγω οδών 

σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής. Προτείνεται η διαπλάτυνση να 

γίνει με έξοδα του Δήμου κατόπιν παραίτησης των από την αξίωση 

αποζημίωσης. 

3.  Γνωμοδότηση επί εγγράφου με αρ.πρωτ.247946/15 της 
Περιφέρειας Αττικής για την μελέτης «Μονάδα Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από φυτικά έλαια/βιορευστά-
vegetable oil, φορέας έργου D+OS ENERGY HELLAS EΠΕ.   

18 Κατά πλειοψηφία, γνωμοδοτεί αρνητικά για την μελέτη «Μονάδα Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από φυτικά έλαια/βιορευστά-vegetable oil, φορέας έργου 

D+OS ENERGY HELLAS EΠΕ δεδομένου ότι η θέση του έργου βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου 600μ. από το σχέδιο πόλεως Καλυβίων. Μειοψηφούντων 

των κ.κ. Λιοδακάκη και Αποστόλου. 

4.  Λήψη απόφασης επί απόφασης της Δ.Κ. Αναβύσσου 
υπ΄αριθ. 38/15 περί μονοδρόμησης των οδών Πλάτωνος 
και Ηφαίστου εντός σχεδίου πόλεως οικισμού Αναβύσσου 
Δήμου Σαρωνικού. 
 

19 Ομόφωνα, αναβάλλει αυτό. 

5.  Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος του κ. Συμεντεριάδη Αντώνη. 

20 Ομόφωνα ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος του κ. Συμεντεριάδη Αντώνη. 

6.  Λήψη απόφασης επί της από 20/11/2015 αίτησης του κου 
Λουδάρου Πέτρου περί θεραπείας/επανεξέτασης της 
υπ΄αριθμ. 55/2.11.2015 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου 
της Δ.Κ.Καλυβίων 

21 Ομόφωνα, αναβάλλει αυτό ώστε ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει μελέτη σχετικά με 

τις κατασκευές για την ηχορύπανση και να επανεξεταστεί σε επόμενη 

συνεδρίαση. 

7.  Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος του κ. Καραμπατέα Χρύσανθου 

22 Ομόφωνα ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος του κ. Καραμπατέα Χρύσανθου 

8.  Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος της Εστιατορίου-Σνακ Μπαρ-Καφετέριας της 
εταιρείας κ. Αλεξόπουλος Βασίλειος - Μενεγάκης Αδάμ Ο.Ε  

23 Ομόφωνα ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος της Εστιατορίου-Σνακ Μπαρ-Καφετέριας της εταιρείας κ. 

Αλεξόπουλος Βασίλειος - Μενεγάκης Αδάμ Ο.Ε 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Καλύβια, 8-2-2016 

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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