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Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 1η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 στις 19/01/2022 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση εκ νέου για τον τακτικό καθαρισμό 

του κοιμητηρίου της Κοινότητας Αναβύσσου. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην ενημέρωση του 

νέου Αντιδημάρχου για την αναγκαιότητα 

καθαρισμού και συντήρησης του κοιμητηρίου και 

του οστεοφυλακίου 2 φορές την εβδομάδα και να 

διαβιβαστούν οι σχετικές αποφάσεις (20/2020 και 

50/2020) του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Αναβύσσου για τις σχετικές δικές του ενέργειες 

προς εφαρμογή. 

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση για την τοποθέτηση νέων κάδων 

συγκέντρωσης απορριμμάτων στην Κοινότητας Αναβύσσου. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά στην τοποθέτηση 

των 8 καινούριων κάδων συγκέντρωσης 

απορριμμάτων, που υπάρχουν στο αμαξοστάσιο 

της Κοινότητας Αναβύσσου, σε σημεία όπου 

υπάρχουν σπασμένοι κάδοι, με συνεργασία και 

κατόπιν συνεννόησης του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Αναβύσσου, του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου και των υπαλλήλων καθαριότητας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση του αιτήματος με αρ.πρωτ. 

22223/23-12-2021 του κ. Στ. Μ. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την οριοθέτηση 

των κάδων απορριμμάτων, επί της οδού Αγίας 

Σκέπης, στο προηγούμενο σημείο που βρίσκονταν, 

στο δρόμο σε κοινόχρηστο χώρο και την 

τοποθέτηση πινακίδα για απαγόρευση ρίψης 

απορριμμάτων, κλαδιών και ογκωδών 

αντικειμένων στη χωματερή, που έχει 

δημιουργηθεί παραπλεύρως σε ιδιόκτητο χώρο, 

επί του υπ. αριθμ. 22223/23-12-2021 αιτήματος 

του κ. Μ. Στ. 
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2. Συζήτηση και γνωμοδότηση του αιτήματος με αρ.πρωτ. 

22397/28-12-2021 της κ. Γκ. Α.  

4 Ομόφωνα ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. 

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση του αιτήματος με αρ.πρωτ. 570/14-

01-2022 της κ. Μ. Α. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την ενημέρωση 

του αρμόδιου Αντιδημάρχου και της Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Ποιότητας και Καθημερινότητας του 

Πολίτη, για να γίνουν οι σχετικές δικές του 

ενέργειες και μελέτη έργου για το οδόστρωμα, επί 

της οδού Γυμναστηρίου, έξω από το αμαξοστάσιο 

της Κοινότητας Αναβύσσου, επί του υπ. αριθμ. 

570/14-01-2022 αιτήματος της κ. Μ. Α. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση του αιτήματος με αρ.πρωτ. 597/14-

01-2022 του κ. Π. Κ. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την άμεση 

επισκευή στο οδόστρωμα σε προσδιορισμένα 

σημεία, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, της 

Κοινότητας Αναβύσσου και την ενημέρωση των 

αρμόδιων Αντιδημάρχων και της Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Ποιότητας και Καθημερινότητας του 

Πολίτη, για να γίνουν οι σχετικές δικές τους 

ενέργειες και επισκευές, επί του υπ. αριθμ. 

597/14-01-2022 αιτήματος του κ. Π. Κ. 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              Ανάβυσσος 21/01/2022 

 

                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                                                                            Της Κοινότητας Αναβύσσου 

 

 

                                                                                                                                                                   ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 


