
Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 17η συνεδρίαση έτους 2021 στις 21/09/2021 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 12301/26-07-

2021 
73 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην απομάκρυνση 

των κάδων σκουπιδιών και ανακύκλωσης που 

βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο επί των οδών 

Ηλέκτρας και Μ.Αλεξάνδρου. 

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 12464/28-07-

2021 

74 

Ομόφωνα συμφωνεί να αναβληθεί η συζήτηση 

το θέματος για επόμενη συνεδρίαση, 

προκειμένου να δοθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες από τον αιτούντα. Επίσης 

συμφωνεί ότι το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να 

συζητηθεί με παρόντα όλα τα μέλη του 

συμβουλίου. 

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 13459/13-08-

2021 

75 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση 

κλειστής στάσης λεωφορείου στην Λάκκα 

Αναβύσσου, και την αποστολή της απόφασης 

στην Ποιότητα Ζωής προς διευθέτηση του 

θέματος. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 13789/20-08-

2021 

76 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην πρόταση του 

Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου 

Νικολάου, όπως και στην διευθέτηση 

προγενέστερου θέματος σχετικά με την 

περίφραξη των σκουπιδιών. Η απόφαση θα 

αποσταλεί στην Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών 

Υπηρεσιών και Έργων Υποδομών. 

5. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 13841/23-08-

2021 

77 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην απομάκρυνση 

των κάδων απορριμμάτων  από την οδό 

Αναφλύστου στον Άγιο Παντελεήμονα 

Αναβύσσου. Η απόφαση θα αποσταλεί στην 

Δ/νση Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και 

Έργων Υποδομών. 

6. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 14111/27-08- 78 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην διάνοιξη της 



2021 οδού Καλαβρύτων στο Μαύρο Λιθάρι 

Αναβύσσου. Η απόφαση θα αποσταλεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

7. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 14112/27-08-

2021 περί άδειας μουσικών οργάνων 79 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην παράταση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην 

επιχείρηση του Κου Π.Κ. 

8. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 14113/27-08-

2021 περί άδειας μουσικών οργάνων. 80 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην παράταση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην 

επιχείρηση INDIGO Μ.Ε.Π.Ε. 

9. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 14114/27-08-

2021 περί άδειας μουσικών οργάνων. 81 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην παράταση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην 

επιχείρηση του Κου Τ.Σ. 

10. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος 14115/27-08-

2021 περί άδειας μουσικών οργάνων 82 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην παράταση 

άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην 

επιχείρηση του Κου Δ.Δ. 

11. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος ονοματοθεσίας 

οδού με αρ. Πρωτ. 8337/2/6/2021. 
83 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην ονοματοθεσία 

της οδού, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να 

ξανασυζητηθεί το όνομα της οδού, γιατί το 

προτεινόμενο όνομα υπάρχει ήδη στην περιοχή. 

12. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος ονοματοδοσίας 

οδού με αρ. Πρωτ. 15355/16-9-2021. 

 
84 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην ονομασία της 

οδού σε Αλ.Κριεζή, σύμφωνα με την πρόταση 

των κατοίκων της περιοχής 

13. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος με αρ. Πρωτ. 

14738/7-9-2021 για την κοπή πεύκων. 

85 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην κοπή των 

πεύκων στην οδό Καλαβρύτων στο Μαύρο 

Λιθάρι. Η απόφαση θα αποσταλεί στην Δ/νση 

Τεχνικών Ανταποδοτικών Υπηρεσιών και Έργων 

Υποδομών. 

14. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος με αρ. Πρωτ. 

10900/6-7-2021. 

86 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση 

16 πινακίδων με την αναγραφή «Παρατηρητής 

της Γειτονιάς» στην περιοχή Ελαιώνας 

Αναβύσσου αρκεί η αστυνόμευση να είναι στα 

πλαίσια της νομιμότητας και να μην ενεργούν 

κατά το δοκούν. Η απόφαση θα αποσταλεί στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 



ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του καθαρισμού των ρεμάτων 

της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου. 87 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στον καθαρισμό 

όλων των ρεμάτων της Δημοτικής Ενότητας 

Αναβύσσου. 

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση περί του αιτήματος με αρ. Πρωτ. 

5443/2021 88 
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην 

επανατοποθέτηση της κατεστραμμένης πινακίδας 

στην οδό Παπαδιαμάντη Αγίου Νικολάου. 
 

                                                                                                                                                                  Ανάβυσσος 27/09/2021 

 

                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                                                                            Της Κοινότητας Αναβύσσου 

 

 
                                                                                                                                                                   ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 


