
      ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 27/3/2017 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.  Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  8 ΟΜΟΦΩΝΑ, εκλέγει Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο κο Τζιβίλογλου Γεώργιο. 

2. Έγκριση απότµησης πεζοδροµίου για την είσοδο-έξοδο 
µεικτού πρατηρίου υγρών καυσίµων επί της Λ. Καλυβίων 
στο Ο.Τ 633 Κ (ενδιαφερόµενος Πέτρος Καρελιώτης αρ. 
πρωτ. αίτησης 2844/1-3-17) 

9 ΟΜΟΦΩΝΑ, συµφωνεί. 

3. Έγκριση υψοµετρικής µελέτης µεταξύ των Ο.Τ 809, ΚΧ 810 
– 811 Παραλίας Καλυβίων (ενδιαφερόµενος Χατζηµάρκου 
Μαρία αρ.πρωτ. αίτησης 19477/2-12-16) 

10 ΟΜΟΦΩΝΑ, αποφασίζει την ανασύνταξη µεταξύ µόνο των Ο.Τ 809 και 811 και το 

υπόλοιπο τµήµα δεν εγκρίνεται.  

4. Λήψη απόφασης επί έγγραφου µε αρ.πρωτ. ΟΙΚ 1612/20-2-
17 της ∆/νσης ∆ιαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδοµών της 
Περιφέρειας Αττικής περί τοποθέτησης φωτεινής 
σηµατοδότησης στην συµβολή της Λ. Καλυβίων - 
Αναβύσσου µε την οδό Οδυσσέως 

11 ΟΜΟΦΩΝΑ, συµφωνεί την εκπόνηση της αναφερόµενης µελέτης στο εν λόγω 

έγγραφο και την υποβολή της στην Περιφέρεια Αττικής. 

5. Λήψη απόφασης επί αιτηµάτων τροποποίησης του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων µε 
άρση απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο πλαίσιο του 
άρθρου 3 του Ν.4315/2014. 

12 ΟΜΟΦΩΝΑ, αποφασίζει ότι α) για τα οικοδοµικά τετράγωνα που εφάπτονται   

στη Λ. Καλυβίων και β) στα οικοδοµικά τετράγωνα που αναφέρονται στην  

απόφαση υπ΄αριθµ.πρωτ. 189286/2013/4-4-14 της Περιφέρειας Αττικής, επειδή 

σ΄ αυτά εκπονείται το Γ΄ Κεφάλαιο, απαγορεύεται  µεταξύ άλλων η άρση 

ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σύµφωνα µε τον Ν. 4315/14 άρθρο 3  

6. Γνωµοδότηση επί των υποβληθεισών ενστάσεων της 2ης 
ανάρτησης του Β1 σταδίου της πολεοδοµικής µελέτης στο 
πλαίσιο της µελέτης “Κτηµατογράφηση - πολεοδόµηση – 
πράξη εφαρµογής της βιοµηχανικής-βιοτεχνικής περιοχής 
∆ήµου Καλυβίων Θορικού 

13 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, γνωµοδοτεί θετικά ως εισήγηση του µελετητή και σύµφωνα 
µε τον συνηµµένο πίνακα που συνοδεύει την εισήγηση. 
Ο κος Κωνσταντέλος δήλωσε παρών. 

7. Γνωµοδότηση για την τµηµατική έγκριση-παραλαβή της 
µελέτης “Μελέτη κτηµατογράφησης - πολεοδόµησης και 
πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου Καλυβιών Θορικού 
Αττικής” 

14 ΟΜΟΦΩΝΑ, γνωµοδοτεί θετικά για την έγκριση-παραλαβή της µελέτης “Μελέτη 

κτηµατογράφησης - πολεοδόµησης και πράξη εφαρµογής περιοχής ∆ήµου 

Καλυβιών Θορικού Αττικής” 

8. Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 2328/5-6-2008 άδειας ασκήσεως 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου του Κοκκίνη Σπυρίδωνα σε 
εκτέλεση της υπ΄ 2918/2016 απόφασης του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

15 ΟΜΟΦΩΝΑ, ανακαλεί την υπ΄αριθµ. 2328/5-6-2008 άδειας ασκήσεως υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου του Κοκκίνη Σπυρίδωνα σε εκτέλεση της υπ΄ 2918/2016 

απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

9. Χορήγηση προέγκρισης άδειας και λειτουργίας υπαίθριου 
παιδότοπου θέση “Βένιζα” Κουβαρά, ιδιοκτησίας ΕΜΙΡΕΙΤΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 

  

16 ΟΜΟΦΩΝΑ, αναβάλλει.   

Καλύβια, 28-3-2017 
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