
Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 8η συνεδρίαση έτους 2021 στις 

20/04/2021 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης πρότασης Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού για παραχώρηση χώρου για την στέγαση 

του.   17 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση του 

σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για παραχώρηση 

χώρου στην θέση Άγιος Παντελεήμων για την στέγαση 

του. Η απόφαση θα προωθηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου για τις σχετικές ενέργειες. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ.αρίθμ. 3898/11-3-

2021 αιτήματος. 

 18 

Ομόφωνα συμφωνεί στην αναβολή συζήτησης του 

θέματος. Το συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει σε επόμενη 

συνεδρίαση, στην οποία θα υπάρξει ξεκάθαρη 

διατύπωση του εν λόγω αιτήματος. 

2. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ.αρίθμ. 5442/12-4-

2021 αιτήματος. 

 19 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης προς αποφυγή ατυχήματος, και την 

αποστολή του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες. 

3. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ.αρίθμ. 5566/13-4-

2021 αιτήματος. 

20 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην απομάκρυνση του 

σιδερένιου στύλου Δημοτικού Φωτισμού από το 

οικόπεδο του αιτούντος και στην αποστολή του 

αιτήματος στην Δ/νση  Τεχνιτών, Ανταποδοτικών 

Υπηρεσιών & Έργων Υποδομών προς διευθέτηση του 

θέματος. 

4. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ.αρίθμ. 4939/01-04-

2021 αιτήματος. 
21 

Ομόφωνα αποφασίζει την μη συζήτηση του θέματος 

λόγω της ύπαρξης προηγούμενης απόφασης για το ίδιο 

θέμα που εκ παραδρομής προτάθηκε στο Τοπικό 

Συμβούλιο (Αρ.Απόφασης 6/2020) 

5. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ.αρίθμ. 5450/12-04-

2021 αιτήματος. 
22 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην υπερύψωση 

υφιστάμενου τοιχίου στην βόρεια πλευρά του 

νεκροταφείου. Επίσης συμφωνεί στην περιποίηση του 

χώρου και στην περαίωση των εργασιών. 



6. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης τοποθέτησης σήμανσης 

μικρής ταχύτητας στον παράδρομο της Λ. Σουνίου στις Αλυκές 

και στον παράδρομο της Λ. Καραμανλή στον κεντρικό οικισμό 

Αναβύσσου. 23 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση 

σήμανσης στον παράδρομο της Λ. Σουνίου στις 

Αλυκές, στον παράδρομο της Λ. Καραμανλή, στην 

Ανώνυμη οδό Α΄ Κατοικίας και στις 4 καθέτους αυτής, 

όπως και στην αντικατάσταση των ξεθωριασμένων 

ταμπελών των οδών και της σήμανσης της Κοινότητας, 

όπου χρειάζεται.  

7. Συζήτηση και προτάσεις προστασίας ενόψει της αντιπυρικής 

περιόδου 2021 για την Κοινότητα Αναβύσσου. 

24 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στα ακόλουθα: 

α) Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και 

περισυλλογή των διάσπαρτων ξερών κλαδιών 

β)Συντήρηση του βυτίου που βρίσκεται στο 

αμαξοστάσιο της κοινότητας Αναβύσσου. 

γ) Έλεγχος και συντήρηση των κρουνών της περιοχής 

δ) Επιδιόρθωση της γεώτρησης στην οδό Αναπαύσεως 

ε) Καθαρισμός των ρεμάτων της κοινότητας 
 

 

 

                                                                                                                                               Ανάβυσσος 23/04/2021 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της Κοινότητας Αναβύσσου 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                              ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 
 


