
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11
η
 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 15/10/2017 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1. Γνωµοδότηση για επικαιροποίηση απόφασης έγκριση Β2 
σταδίου της µελέτης ΓΠΣ στα πλαίσια εκπόνησης της 
µελέτης  «Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ-Πολεοδόµηση-
Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος 
Πληροφοριών  για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και 
κτηµατογραφικών δεδοµένων της ΚοινότηταςΑναβύσσου 
του Ν. Αττικής» αριθ. σύµβασης 288στα πλαίσια7/2004 

46 Οµόφωνα, αναβάλει αυτό και προτείνει να επανεξεταστεί το θέµα κατόπιν 

διερεύνησης, από την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία µε τον µελετητή, των 

πιθανών ασυµφωνιών µε το ισχύον σήµερα θεσµικό πλαίσιο και των πιθανών 

ασυµφωνιών µε τις χρήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα. 

2. Γνωµοδότηση για υποβάθµιση µελετητικού πτυχίου - 
Έγκριση συνέχισης εργασιών της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ –Πολεοδόµηση – 
Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος 
Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και 
κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου 
του Ν. Αττικής» αριθ. Σύµβασης 2887/2004 

47 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί θετικά α) για υποβάθµιση µελετητικού πτυχίου σύµφωνα µε 

την εισήγηση της υπηρεσίας και β) Εγκρίνει την συνέχιση των εργασιών της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ –Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και 

κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθ. 

Σύµβασης 2887/2004 και παραπέµπει αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

3. Γνωµοδότηση για την έγκριση αλλαγής τίτλου της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ= Πολεοδόµηση= Μελέτη 
Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος 
Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και 
κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου 
του Ν. Αττικής» αριθ. Σύµβασης 2887/2004 

48 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί α) δεν απαιτείται αλλαγή τίτλου της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ= Πολεοδόµηση= Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία 

Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τη διαχείριση των πολεοδοµικών και 

κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθ. 

Σύµβασης 2887/2004 β) οι επιπλέον εργασίες περιλαµβάνονται στο συµβατικό 

αντικείµενο των µελετών χωρίς να απαιτείται πρόσθετη αµοιβή και παραπέµπει 

αυτό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

4. Γνωµοδότηση για έγκριση αντικατάστασης µέλους της 
Αναδόχου Σύµπραξης µελετών «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ-                         
ΜΙΧ.ΛΙΟΝΗΣ-ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της µελέτης 
«Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ –                         
Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και δηµιουργία Γεωγραφικού 
Συστήµατος Πληροφοριών                             για τη 
διαχείριση των πολεοδοµικών και κτηµατογραφικών 
δεδοµένων της Κοινότητας                        Αναβύσσου του 
Ν. Αττικής» αριθ. σύµβασης 2887/2004 

49 Οµόφωνα, γνωµοδοτεί για έγκριση αντικατάστασης µέλους της Αναδόχου 

Σύµπραξης µελετών «ΦΑΣΜΑ ΑΕΜ-ΜΙΧ.ΛΙΟΝΗΣ-ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» της 

µελέτης «Κτηµατογράφηση - Μελέτη ΓΠΣ – Πολεοδόµηση – Μελέτη Π/Ε και 

δηµιουργία Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για τη διαχείριση των 

πολεοδοµικών και κτηµατογραφικών δεδοµένων της Κοινότητας                        

Αναβύσσου του Ν. Αττικής» αριθ. Σύµβασης 2887/2004 και παραπέµπει αυτό στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

5. Αποδοχή συµφωνητικού αποζηµίωσης γης της Γεωργαντά 
Μαρίας χήρας Σωτήρχου Νέστορα (πράξη εφαρµογής 
επέκτασης πόλεως  Καλυβίων “Ντισίρι”)  
 

50 Οµόφωνα, συµφωνεί και αποδέχεται την αποζηµίωσης γης της Γεωργαντά Μαρίας 

χήρας Σωτήρχου Νέστορα (πράξη εφαρµογής επέκτασης πόλεως  Καλυβίων 

“Ντισίρι”) και παραπέµπτει αυτό στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Καλύβια, 18-10-2017 

                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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