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Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Γνωµοδότηση για σύµφωνη γνώµη επί της Μ.Π.Ε. του 
έργου “Αποχέτευση οµβρίων περιοχής ∆.Ε. Αναβύσσου 

38 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας ∆/νσης 

Περιβάλλοντος κ Ποιότητας Ζωής. 

2. Εισήγηση για έγκριση τελικού σχεδίου κανονισµού του 
∆ήµου Σαρωνικού για άδειες τοµής σε κοινόχρηστους 
χώρους (πλατείες, δρόµους, πεζοδρόµια κ.λ.π). 

39 Οµόφωνα, αναβάλλει αυτό. 

3. Γνωµοδότηση επί αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. 
ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ Ο.Ε περί έγκρισης διαµόρφωσης εισόδου-
εξόδου του υφιστάµενου πρατηρίου υγρών καυσίµων επί 
της Λ. Μαρκοπούλου – Καλυβίων θέση Αγ. Σωτήρα. 

40 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά σύµφωνα µε την υποβληθείσα µελέτη  µε την 

προϋπόθεση ότι τα έξοδα κατασκευής θα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο κατόπιν 

των αιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

4. Γνωµοδότηση επί αίτησης Χατζηµιχαηλίδη Ιωάννη περί 
άδειας απότµισης πεζοδροµίου επί της Λ. Καλυβίων 69 
για την δηµιουργία πρατηρίου υγρών καυσίµων. 

41 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά µε την προϋπόθεση ότι τα έξοδα κατασκευής θα 

βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο (µετατόπιση πεζοφάναρου, έργα επί του πεζοδροµίου 

κ.λ.π) κατόπιν των αιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Ενηµέρωση επιτροπής για το θέµα των οικιστικών 
πυκνώσεων (εκτός σχεδίου και εκτός οικισµού στα πλαίσια 
του δασικού κτηµατολογίου). 

42 Έγινε ενηµέρωση από την τεχνική υπηρεσία και αποφασίστηκε να συσταθεί οµάδα 

εργασίας σε συνεργασία µε τις Τοπικές Κοινότητες (υπόδειξη περιοχών µε 

οικιστικές πυκνώσεις).  

6. Γνωµοδότηση επί εγγράφου 23174/17 ΥΠΑΠΕΝ περί 
τροποποίησης στο Ο.Τ ΚΧ32 περιοχής Αγ. Νικολάου 
Αναβύσσου (υπόθεση  Αφοι Σαµπάνη). 

43 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά επί του εν λόγω εγγράφου και να συνεχιστεί η 

διαδικασία τροποποίησης. 

7. Λήψη απόφασης επί αίτησης υπ΄αριθ. 12089/17-8-17 επί 
αιτήσεως Γ. Καληµέρη περί τοποθέτησης πινακίδων 
για το κατάστηµά του επί της Λ. Σουνίου 7, στη ∆.Κ. 
Αναβύσσου. 

44 Οµόφωνα, λόγω µη αρµοδιότητας της επιτροπής παραπέµπει στην Περιφέρεια 

Αττικής ∆/νση Τεχνικών Έργων και στο Υπουργεί  ΥΠΕΝ ∆/νση Εθνικών Οδικών 

∆ικτύων. 

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

 

45 Οµόφωνα, συµφωνεί : α) για το κλάδεµα των δέντρων σύµφωνα µε τις αυτοψίες 

του γεωπόνου και β) στις αιτήσεις περί κοπής δέντρων να γίνει επανέλεγχος και να 

κατατεθούν φωτογραφίες των συγκεκριµένων δέντρων ώστε να επαναεξεταστούν 

σε επόµενη συνεδρίαση. 

 

 

Καλύβια, 27-9-2017 
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