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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Λήψη απόφασης στο πλαίσιο της µελέτης καθορισµός 
χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.∆. 
Σαρωνίδας (σχετικό το υπ΄αριθµ.πρωτ. 7745/24-3-17 
έγγραφο της ∆/νσης σχεδιασµού µητροπολιτικών αστικών 
και περιαστικών περιοχών του ΥΠΕΝ) 

17 Οµόφωνα, αποφασίζει την µετονοµασία της µελέτης ως εξής: “Γ.Π.Σ για τον 

καθορισµό χρήσεων γης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆.∆ Σαρωνίδας 

του ∆ήµου Σαρωνικού” σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.πρωτ. 7745/24-3-17 έγγραφο 

της ∆/νσης σχεδιασµού µητροπολιτικών αστικών και περιαστικών περιοχών του 

ΥΠΕΝ) και παραπέµπει αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης. 

2. Λήψη απόφασης για την επιλογή κοινόχρηστων χώρων 
για προσωρινή εναπόθεση φυτικών υπολειµµάτων από 
κλαδέµατα κ.λ.π. 

18 Οµόφωνα, συµφωνεί να ορισθούν κοινόχρηστοι χώροι για προσωρινή εναπόθεση 
φυτικών υπολειµµάτων από κλαδέµατα κ.λ.π. και προτείνει την παρακάτω 
επιτροπή από τα µέλη της Ε.Π.Ζ σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία για την 
διερεύνηση του θέµατος τους κ.κ. Αποστόλου Α., Κωνσταντέλος Α. και Τζιβίλογλου 
Γ.   µε αναπληρωτή τους τον κ. Μπουκοβάλα Η. 

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τζωρτζάτου Ανδρέα µε 
αρ.πρωτ. 4948/7-4-17 (Α΄Κατοικία Αναβύσσου) 

19 Οµόφωνα, να πληρωθεί το ποσό αποζηµίωσης των ρυµοτοµούµενων 

επικειµένων βάσει της πράξης εφαρµογής. 

4. Γνωµοδότηση επί αίτησης Μερκούρη Αλέξανδρου µε αρ. 
πρωτ. 16829/17-10-16  περί εφαρµογής σχεδίου πόλεως 
“Λαγονησίου” Καλυβίων (ΦΕΚ 50 ∆/96). 

20 Οµόφωνα, αποφασίζει να ενταχθεί σχετικό έργο στο τεχνικό πρόγραµµα για την 

διαµόρφωση του ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου Ο.Τ 10Α σύµφωνα µε το 

ρυµοτοµικό σχέδιο στο οποίο θα συµπεριλαµβάνεται και ο πεζόδροµος. 

5. Λήψη απόφασης επί εκκρεµών αιτηµάτων (Βασιλική Τάση 
κ.λ.π) αποζηµίωσης ιδιοκτησιών στην περιοχή της παλιάς 
χωµατερής Καλυβίων. 

21   Οµόφωνα, να επανέλθει το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση ώστε να προσκοµίσουν 

οι ενδιαφερόµενοι συµπληρωµατικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ακριβή 

θέση των οικοπέδων (τοπογραφικό µε συντεταγµένες στο κρατικό δίκτυο, έκθεση 

φωτοερµηνείας προ της δηµιουργίας της χωµατερής, απόσπασµα Εθν. 

Κτηµατολογίου και έκθεση δικηγόρου για έλεγχο τίτλων) 

6. Ενηµέρωση για την µελέτη του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου (Γ.Π.Σ της ∆.Κ.Αναβύσσου) 

22 Έγινε ενηµέρωση από τους µελετητές και οµόφωνα εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την συνέχιση της διαδικασίας του Β2 σταδίου  που αφορά το Γ.Π.Σ της 
∆.Κ. Αναβύσσου  

7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων λόγω 
επικινδυνότητας. 
 

23 Κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε τις αυτοψίες του γεωπόνου.  

Μειοψηφούντος του κου Κωσταντέλου. 

 

Καλύβια, 26-5-2017 
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