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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 7/6/21 

 

Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡ.ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
1. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων της δραστηριότητας «Μονάδα Ηλεκτρο-

παραγωγής από Βιορευστά» στη θέση «Σαμάρθι- 

Αιματόριζα» της Κοινότητας Καλυβίων, σε συνέχεια  

του υπ΄αριθμ.πρωτ. 366984/11-5-21 εγγράφου της 

Περιφέρειας Αττικής. 

13 Ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά για την μελέτη «“Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από 
Βιορευστά» στη θέση «Σαμάρθι-Αιματόριζα» της Κοινότητας Καλυβίων λόγω  

επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και κατ΄επέκταση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και 

ειδικότερα της Κοινότητας Καλυβίων. 

2. Γνωμοδότηση σχετικά με  πρόταση  τροποποίησης 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου “ΠΑΡΑΛΙΑΣ” 
της Κοινότητας  Καλυβίων στο Κ.Χ. 649Β, κατόπιν 

δικαστικής απόφασης άρσης ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης 

14 Ομόφωνα, αποφασίζει σχετικά με την πρόταση  τροποποίησης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου “ΠΑΡΑΛΙΑΣ” της Κοινότητας  Καλυβίων 
στο Κ.Χ. 649Β, κατόπιν δικαστικής απόφασης άρσης ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης, ότι για να μπορέσει να εξετάσει περαιτέρω την εν λόγω 

πρόταση τροποποίησης θα πρέπει να προσκομισθεί από τους 

ενδιαφερόμενους βεβαίωση του οικείου δασαρχείου για τον χαρακτηρισμό 

της έκτασης. 
3. Γνωμοδότηση για την έγκριση υψομετρικών μελετών 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας Καλυβίων» 
ως εξής: 

α. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 420 – 421,423 

β. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 677- 680,679 

γ. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 728 – 729 

15 Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση υψομετρικών μελετών του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας Καλυβίων» ως εξής: 
α. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 420 – 421,423 

β. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 677- 680,679 

γ. της οδού μεταξύ των Ο.Τ 728 – 729 

 

 
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως υπ΄αριθ.πρωτ. 3648/ 

8-3-21 της εταιρείας ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ. 

16 Ομόφωνα, συμφωνεί με την υπ΄αριθ.πρωτ. 3648/8-3-21 αίτηση της 

εταιρείας ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ. 

5. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 2/21 απόφαση του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Σαρωνίδας περί έγκρισης δημιουργίας θέσεως 
στάθμευση αναπήρου 

 

17 Ομόφωνα, συμφωνεί με την της υπ΄αριθμ. 2/21 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Σαρωνίδας περί έγκρισης δημιουργίας θέσεως στάθμευση αναπήρου 

 

   6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων 

λόγω επικινδυνότητας. 

18 Ομόφωνα, εγκρίνει τις εν λόγω αιτήσεις σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 

Γεωπόνου του Δήμου, όπως φαίνονται στην συνημμένη κατάσταση. 

                     Καλύβια, 7/6/21 
                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


