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Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 10η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 στις 12/08/2022 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για 
εμποροπανήγυρη, με αφορμή τον εορτασμό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετά τοπ υπ. αριθμ. 
14324/10-08-2022 αίτημα του Ενιαίου Συνδικάτου – 
Σωματείου Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος. 

47 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου για εμποροπανήγυρη, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, μετά το υπ. αριθμ. 14324/10-08-2022 αίτημα του Ενιαίου 
Συνδικάτου – Σωματείου Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 13575/29-
07-2022 αιτήματος από την επιχείρηση 
«ALEXANDER». 48 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων, για ένα μήνα από την ημέρα 
συνεδρίασης του Συμβουλίου, επί της υπ. αριθμ. 13575/29-07-2022 
αιτήσεως της επιχείρησης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ξ.Τ.Ψ.Κ.», βάσει της υπ. 
αριθμ. 60/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 13175/25-
07-2022 αιτήματος του κ. Μ.Χ.  49 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά επί του υπ. αριθμ. 13175/25-07-2022 
αιτήματος του κ. Μ.Χ., προκειμένου να γίνει σήμανση – διαγράμμιση 
στάθμευσης για θέση ΑμεΑ. 

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 13210/25-
07-2022 αιτήματος της κ. Μ.Α. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης άδειας 
λειτουργίας μουσικών οργάνων, για ένα μήνα από την ημέρα 
συνεδρίασης του Συμβουλίου, επί της υπ. αριθμ. 13210/25-07-2022 
αιτήσεως της κ. Μ.Α, βάσει της υπ. αριθμ. 60/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί της υπ. αριθμ. 
68/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Σαρωνικού. 
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Ομόφωνα συμφωνεί με την υπ. αριθμ. 68/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, με την επισήμανση τα χρήματα της εκποίησης 
να δοθούν για τις ανάγκες και σε έργα της Κοινότητας Αναβύσσου. 

5. Συζήτηση και γνωμοδότηση του υπ. αριθμ. 13842/03-
08-2022 αιτήματος του κ. Οικ. Κ. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για επέκταση δημοτικού φωτισμού επί 
της οδού Λαύρας, στην περιοχή Άνω Λάκκας, της Κοινότητας 
Αναβύσσου, επί του υπ. αριθμ. 13842/03-08-2022 αιτήματος του κ. Οικ. 
Κ. 

                                                                                                                                                                                              
   Ανάβυσσος 13/08/2022 

                                                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                                                                                                                                                      ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 
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                                                                                                                                                                                                  ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 


