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Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 8η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 στις 12/07/2022 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Γνωμοδότηση για χορηγία από επιχείρηση INDIGO 

(Κτήμα 48), για ενίσχυση αποψίλωσης ξερών χόρτων 

σε επικίνδυνες περιοχές της Κοινότητας Αναβύσσου. 

36 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά προκειμένου να γίνει αίτημα για χορηγία 

στην εταιρεία INDIGO (ΚΤΗΜΑ 48), με σκοπό της ενίσχυση πληρωμής 

ειδικού μηχανήματος, αποψίλωσης ξερών χόρτων, σε επικίνδυνες 

περιοχές της Κοινότητας Αναβύσσου, ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο πυρκαγιάς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Επανάληψη συζήτησης και γνωμοδότησης του υπ. 

αριθμ. 1413/22-03-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

Σαρωνικού. 

37 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την ονοματοθεσία του τμήματος της 

οδού επί του υπ. αριθμ. 1413/22-03-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, ως πλατεία 

Βασιλέως Παύλου 11. 

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση προκήρυξης 

διαγωνισμού.  
38 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

3. Συζήτηση για θέματα που αφορούν στην 

καθημερινότητα της Κοινότητας Αναβύσσου. 
39 

Ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου για θέματα που αφορούν στην 

καθημερινότητα της Κοινότητας Αναβύσσου. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση 5 προτεινόμενων 

σημείων χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης βάσει 

του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του 

Δήμου Σαρωνικού και προτεινόμενων σημείων 

χωροθέτησης για 4 υπόγειους κάδους στην Κοινότητα 

Αναβύσσου. 

40 Αναβολή, προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις από τον μελετητή. 

5. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 10992/22-

06-2022 αιτήματος της κ. Γ. Μ. 
41 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την ονοματοθεσία της οδού επό της 

υπ. αριθμ. 10992/22-06-2022 αιτήσεως της κ. Γ. Μ. ως «Αγίου Ανδρέα». 

6. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 11111/23-

06-2022 αιτήματος της . Στ. Α. 
42 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί του υπ. αριθμ. αιτήματος της κ. Στ. Α. 

για προκειμένου να γίνει σήμανση – διαγράμμιση για θέση ΑμεΑ. 
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