
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 17/3/2016 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Ε.Η.Δ  Καθαρισμός αλσυλλίου κάτωθεν οικισμού «Βλάχικα» 
από συνεργείο του Δήμου. 

24 Ομόφωνα, αποφασίζει για τον καθαρισμό και αποψίλωση του αλσυλλίου ενόψει 

της αντιπυρικής περιόδου για λόγους πυρασφάλειας. 

2.  Ε.Η.Δ  Αίτημα περί κοπής δέντρου (πεύκου) επί της οδού 
Τεμπών και Λακωνίας στην Δ.Κ.Σαρωνίδας. 

25 Κατά πλειοψηφία, αποφασίζει την κοπή ενός δέντρου (πεύκου)  επί της οδού 

Τεμπών και Λακωνίας στην Δ.Κ.Σαρωνίδας λόγω επικινδυνότητας. 

Μειοψηφούντος του κου Κωνσταντέλου. 

3.  Ενημέρωση – κατευθύνσεις για το γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών (G.I.S) στο πλαίσιο της σύμβασης 
«Κτηματογράφηση-μελέτη Γ.Π.Σ-Πολεοδόμηση – Μελέτη 
πράξης εφαρμογής και δημιουργία γεωγραφικού 
συστήματος πληροφοριών (Γ.Σ.Π) για τη διαχείριση των 
κτηματογραφικών και πολεοδομικών δεδομένων της 
Κοινότητας Αναβύσσου Νομού Αττικής» και της σύμβασης 
«Μελέτη αποτύπωσης σχεδίων πόλης Δήμου Σαρωνικού σε 
G.I.S.» 

26 Έγινε ενημέρωση στα μέλη. 

4.  Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
του έργου «Μελέτη παραπλεύρου οδικού δικτύου και 
ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο διευρωπαϊκό 
οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου/Τμήμα : Μαρκόπουλο-
Λαύριο». 

27 Ομόφωνα, δεν γνωμοδοτεί επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 

«Μελέτη παραπλεύρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων 

στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου/Τμήμα : Μαρκόπουλο-

Λαύριο» λόγω διαφωνίας με την διάταξη των κόμβων. 

5.  Γνωμοδότηση επί μελέτης διευθέτησης κατάντη τμημάτων 
των ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων κατόπιν του 
υπ΄αριθμ.πρωτ. ΤΕ 34192/700/22-2-2016 εγγράφου της 
Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής. 

28 Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά επί μελέτης διευθέτησης κατάντη τμημάτων των 

ρεμάτων Κουβαρά και Καλυβίων κατόπιν του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΤΕ 34192/700/22-

2-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής.  

6.  Γνωμοδότηση επί αίτησης Παπανικολάου Νικόλαος περί 
αποζημίωσης οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Β΄κατοικίας «Λαγονήσι». 

29 Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά επί αίτησης Παπανικολάου Νικόλαος περί 

αποζημίωσης οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

Β΄κατοικίας «Λαγονήσι».  

7.  Λήψη απόφασης περί παράτασης ή μη του ωραρίου 
λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

30 Ομόφωνα, προτείνει την παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε 

κλειστούς χώρους έως τις 3.00 π.μ. και σε ανοικτούς χώρους έως τις 2.00 π.μ. 

8.  Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. αίτησης του κου 
Συμεντεριάδη Αντώνιου περί αναστολής της ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματoς.  
 

31 Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την αναστολή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
του καταστήματoς.  

Καλύβια, 18-3-2016 

                                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                                                                                                                                                

        

                                                                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΩΦΡΟΝΗΣ 


