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Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 6η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 στις 11/05/2022 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Απομάκρυνση σωλήνα ύδρευσης από Ο.Τ. εντός 

σχεδίου πόλεως Α’ Κατοικίας, επί του υπ. αριθμ. 

10860/17-06-2018 αιτήματος του κ. Φ. Σπ.. 

23 Ομόφωνα γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση σωλήνα ύδρευσης από 

ιδιόκτητο οικόπεδο επί του υπ. αριθμ. 10860/17-06-2018 αιτήματος του 

κ. Φ. Σπ. και τον καθαρισμό αυτού, με ευθύνη του Δήμου, λόγω 

επικινδυνότητας, προς αποφυγή βλάβης του σωλήνα, αλλά και για 

λόγους αντιπυρικής προστασίας. 

2. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. 

αριθμ. 7325/04-05-2022 αιτήσεως για χορήγηση 

παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 

του κ. Δ.Δ.  

24 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Δ.Δ. επί της υπ. αριθμ. 7325/04-

05-2022 αιτήσεως. 

3. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. 

αριθμ. 7321/04-05-2022 αιτήσεως για χορήγηση 

παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 

του κ. Π.Κ. 

25 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Π.Κ. επί της υπ. αριθμ. 7321/04-

05-2022 αιτήσεως. 

4. Επανέλεγχος του θέματος με το πεύκο στον 

παράδρομο της Λεωφόρου Καραμανλή και έναντι του 

καταστήματος SENOUNTA DI CASA. 

26 Ομόφωνα γνωμοδοτεί για επανέλεγχο της κατάστασης του πεύκου στον 

παράδρομο της Λεωφόρου Καραμανλή και έναντι του καταστήματος 

SENOUNTA DI CASA, από την Υπηρεσία Πρασίνου, λόγω 

επικινδυνότητας για τα διερχόμενα οχήματα και τους πεζούς. 

5. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. αριθμ. 

7722/10-05-2022 αιτήματος του κ. Γρ.Στ. 

27 Ομόφωνα γνωμοδοτεί για την τοποθέτηση των κάδων στην αρχική τους 

θέση, επί της οδού Ναυσικάς και Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, με 

σημαντική επισήμανση να καθαρίζονται σε πιο τακτική βάση από την 

Υπηρεσία Καθαριότητας και αν εντοπίζεται από αυτή απομάκρυνση 

τους από την αρχική θέση, αυτοί να επαναφέρονται. Σε περίπτωση 

έντονου προβλήματος, να διαβιβαστεί η απόφαση στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής και στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας για τις 

σχετικές δικές τους ενέργειες. 

6. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. αριθμ. 

7775/11-04-2022 αιτήματος της κ. Χ.Σ. 

28 Ομόφωνα γνωμοδοτεί για τη παραμονή των κάδων, με σημαντική 

επισήμανση να καθαρίζονται σε πιο τακτική βάση από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και αν εντοπίζεται από αυτή απομάκρυνση τους από την 

αρχική θέση, αυτοί να επαναφέρονται. Σε περίπτωση έντονου 

προβλήματος, να διαβιβαστεί η απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας 
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Ζωής και στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας για τις σχετικές δικές 

τους ενέργειες. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. αριθμ. 

6683/18-04-2022 εγγράφου. 

28 

Έγινε συζήτηση επί του υπ. αριθμ. 6683/18-04-2022 εγγράφου και 

ομόφωνα συντάχθηκε πίνακας με τις οδούς της Κοινότητας Αναβύσσου, 

που υπάρχουν τμήματα, που χρειάζονται συντήρηση και επισκευή, από 

βλάβες ύδρευσης. Επίσης, ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για την 

προμήθεια αναγκών, που θα προκύψουν σε υλικά ελαιοχρωματισμού, 

υλικά σιδηροκατασκευών, ξυλουργικά και λοιπά υλικά. 

2. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. αριθμ. 

5886/07-04-2022 αιτήματος της κ. Π.Μ.  

30 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί για τη παραμονή των κάδων, με σημαντική 

επισήμανση να καθαρίζονται σε πιο τακτική βάση από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και αν εντοπίζεται από αυτή απομάκρυνση τους από την 

αρχική θέση, αυτοί να επαναφέρονται. Σε περίπτωση έντονου 

προβλήματος, να διαβιβαστεί η απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής και στην αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας για τις σχετικές δικές 

τους ενέργειες. 

3. Περί συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. αριθμ. 

6097/11-04-2022 αιτήματος της κ. Ζ.Γ. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί για τη παραμονή των κάδων, με σημαντική 

επισήμανση να καθαρίζονται σε πιο τακτική βάση από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και σε περίπτωση έντονου προβλήματος, να διαβιβαστεί 

η απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην αρμόδια Υπηρεσία 

Καθαριότητας για τις σχετικές δικές τους ενέργειες. 

4. Επανάληψη συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. 

αριθμ. 22397/28-12-2021 αιτήματος της κ. Γ.Α. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί για τη παραμονή των κάδων, με σημαντική 

επισήμανση να καθαρίζονται σε πιο τακτική βάση από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας και σε περίπτωση έντονου προβλήματος, να διαβιβαστεί 

η απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην αρμόδια Υπηρεσία 

Καθαριότητας για τις σχετικές δικές τους ενέργειες. 

                                                                                                                                                                                             Ανάβυσσος 13/05/2022 

 

                                                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                      ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
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                                                                                                                                                                                             ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 


