
 

 

Πίνακας αποφάσεων συμβουλίου της Κοινότητας Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού κατά την 8η συνεδρίαση στις 27-7-21 

 Θέμα α.α.  

αποφ. 

Περίληψη Αποφάσεων 

1. Ε.Η.Δ Ενημέρωση-συζήτηση και γνωμοδότηση για τις τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά με την επιχειρούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο 
Όρος. 

14 Έγινε συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με τις νέες εξελίξεις και τις σχετικές 
νομικές ενέργειες του Δήμου και ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στηρίζοντας τις 
ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιχειρούμενη εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος. 

2. Πρόταση για συζήτηση-ενημέρωση και επισήμανση ελλείψεων ενόψει την 
νέας σχολικής χρονιάς από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Σχολική Επιτροπή και τους εμπλεκόμενους φορείς. 

15 Ομόφωνα, προτάθηκε και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με 
τους φορείς ώστε να παρουσιαστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν ενόψει της 
νέας σχολικής χρονιάς και να δρομολογηθεί η επίλυση τους.  

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή αφετηρίας των λεωφορείων  της 
ΚΤΕΛ Α.Ε. 

16 Ομόφωνα, αποφασίζει την άμεση επικοινωνία με την εταιρεία ΚΤΕΛ Α.Ε ώστε 
να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα μετακίνησης που εξυπηρετεί μεγάλο ποσοστό 
πολιτών. 

4. Λήψη απόφασης επί υπ΄αριθ. 7411/21 αίτησης της Μ.Δ περί μετακίνηση 
κάδων. 

17 Ομόφωνα, παραπέμπει το εν λόγω θέμα στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω 
αρμοδιότητας. 

5. Λήψη απόφασης επί υπ΄αριθ. 7557/21 αίτησης του Κ.Α περί 
μετακίνησης/απομάκρυνσης κάδων. 

18 Ομόφωνα, παραπέμπει το εν λόγω θέμα στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω 
αρμοδιότητας. 

6. Λήψη απόφασης επί υπ΄αριθ. 9695/21 αίτησης του Μ.Σ περί 
διαγράμμισης διασταύρωσης των οδών Λ.Καλυβίων και Αλ. Γκίνη. 

19 Ομόφωνα, παραπέμπει το εν λόγω θέμα στην Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών 
Υπηρεσιών & Έργων Υποδομής Περιβάλλον υπηρεσία λόγω αρμοδιότητας. 

7. Λήψη απόφασης επί υπ΄αριθ. 10897/21 αίτησης κατοίκων της περιοχή  
περί λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

20 Ομόφωνα, αποφασίζει να συνταχθεί επιστολή συμμόρφωσης με τον 
κανονισμό λαϊκής αγοράς προς τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λαϊκών 
Αγορών Περιφέρειας Αττικής κατόπιν έγγραφης διαμαρτυρίας των κατοίκων 
και παράλληλα να γίνουν ενέργειες για να ανευρεθεί μόνιμος χώρος για την 
λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 

8. Λήψη απόφασης επί υπ΄αριθ. Α.56.335/21 αίτησης του Σ.Α περί 
τοποθέτηση κάδου στη διασταύρωση Θορικού κ Γαλ. Ακτής. 

21 Ομόφωνα, παραπέμπει το εν λόγω θέμα στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω 
αρμοδιότητας. 

9. Συζήτηση – προτάσεις για θέματα που απασχολούν την Κοινότητα. 22 Έγινε συζήτηση-ενημέρωση από τον Πρόεδρο για θέματα που απασχολούν 
την Κοινότητα. 

                          Kαλύβια, 28-7-2021 
                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                                                                                ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  
 
   
                                                                                                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ   


