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Α/Α
1.

ΘΕΜΑ
Ε.Η.Δ Λήψη απόφασης επί εισήγησης του Αντιδημάρχου κου
Πατσιαούρα περί τοποθέτησης κυκλοφοριακής σήμανσης από
την συμβολή της Λ. Λαυρίου με την Λ. Καραμανλή μέχρι τη
συμβολή της Λ. Λαυρίου με την οδό Βρυούλων.
Ε.Η.Δ Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης κοντέινερ για
συμπίεση χαρτομάζας εντός των ορίων του γηπέδου της Π.
Φώκαιας στη διασταύρωση των οδών Αγ. Γεωργίου με την
οδό Καραπιπέρη.
Γνωμοδότηση για την ανάρτηση του Β1 Σταδίου στο πλαίσιο
της μελέτης με τίτλο « Κτηματογράφιση – Μελέτη Γ.Π.Σ –
Πολεοδόμηση – Μελέτη Π/Ε και δημιουργία Γ.Σ.Π για τη
διαχείριση
των κτηματογραφικών
και πολεοδομικών
δεδομένων της Κ. Αναβύσσου Ν. Αττικής.

ΑΡ.ΑΠΟΦ.
27

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Ομόφωνα, αποφασίζει να γίνει τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης
σύμφωνα με την εισήγηση του Aντιδημάρχου, κου Πατσιαούρα.
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Ομόφωνα αποφασίζει την τοποθέτηση κοντέινερ για συμπίεση χαρτομάζας
εντός των ορίων του γηπέδου της Π. Φώκαιας στη διασταύρωση των οδών
Αγ. Γεωργίου με την οδό Καραπιπέρη.
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Ομόφωνα, να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση ώστε να γίνει
αναλυτική παρουσίαση από τον μελετητή.

4.

Γνωμοδότηση για την επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 7/2017
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Β΄ Κατοικίας
Παραλίας Καλυβίων.

30

Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για όλες τις περιπτώσεις των τροποποιήσεων
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση της Ε.Π.Ζ και εξαιρούνται της
γνωμοδότησης τα Κ.Χ116, Κ.Χ516Α και Κ.Φ338, οι οποίες θα
επανεξεταστούν με ομοειδείς περιπτώσεις και παραπέμπει αυτό στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τελική γνωμοδότηση.

5.

Γνωμοδότηση για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης στο
Ο.Τ 901 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Παραλίας Καλυβίων
– σχετικό το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2386/2022 αίτημα της Κ.Φ.
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6.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κυκλοφοριακής
σήμανσης επί της οδού Φιλοθέης της Κ. Καλυβίων – σχετικά
τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 2501/10/257/23-8-22 και 2501/10/257β΄ /27-9-22 έγγραφα της Τροχαίας Κερατέας.
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Ομόφωνα, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης στο
Ο.Τ 901 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου Παραλίας Καλυβίων – σχετικό το
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2386/2021 αίτημα της Κ.Φ. με την δέσμευση να μην
κατασκευαστεί συμπαγής περίφραξη, στο όριο της ιδιοκτησίας, το οποίο, έχει
ήδη δεσμευτεί από την οικοδομησιμότητα έως την κατασκευή τεχνικού έργου
για την απορροή των ομβρίων, παραπέμπει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την έγκριση υψομετρικής μελέτης.
Ομόφωνα, αποφασίζει να τοποθετηθεί κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση
επί της οδού Φιλοθέης της Κ. Καλυβίων λόγω επικινδυνότητας, σύμφωνα με
τα υπ΄αριθ. πρωτ. 2501/10/257/23-8-22 και 2501/10/257-β΄ /27-9-22
έγγραφα της Τροχαίας Κερατέας.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κυκλοφοριακής
σήμανσης επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Κ.
Αναβύσσου σχετικά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2368/2022 αίτημα
κατοίκων.
Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 38/2022 απόφασης του
συμβουλίου της Κ. Καλυβίων περί κυκλοφοριακής σήμανσης.
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Ομόφωνα, αποφασίζει να γίνει αυτοψία από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και
Ποιότητα Ζωής και εάν απαιτείται να ανατεθεί κυκλοφοριακή μελέτη.
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Ομόφωνα, αποφασίζει να γίνει τοποθέτηση κυκλοφοριακής σήμανσης
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38/2022 απόφασης του συμβουλίου της Κ.
Καλυβίων.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κυκλοφοριακής
σήμανσης επί της οδού Μύλων της Κ. Αναβύσσου – σχετικό
τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 16570/22-9-22 αίτημα του Αντιδημάρχου
της Κοινότητας Αναβύσσου.
Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ, πρωτ. 18523/2022
αιτήματος πολιτών με θέμα «Έντονο πρόβλημα της εξόδου
στην Εμμ. Ξάνθου Α΄» περιοχής παραλία Καλυβίων».
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Ομόφωνα, αποφασίζει σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 16570/22-9-22
αίτημα του Αντιδημάρχου της Κοινότητας Αναβύσσου και με το
υπ΄αριθμ.πρωτ. 2501/2022 έγγραφο της Τροχαίας Κερατέας, να
τοποθετηθούν σήματα με όριο ταχύτητας 30 χλμ.
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Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί κοπής δέντρων λόγω
επικινδυνότητας.
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Ομόφωνα, αποφασίζει να αντικατασταθεί ο καθρέπτης, να κλαδευτούν τα
δέντρα που εμποδίζουν την ορατότητα και να αποσταλεί ερώτηση στην
Περιφέρεια για τυχόν τοποθέτηση προειδοποιητικού φανού σύμφωνα με το
υπ΄ αριθ. πρωτ. 18523/2022 αίτημα πολιτών με θέμα «Έντονο πρόβλημα
της εξόδου στην Εμμ. Ξάνθου Α΄» περιοχής παραλία Καλυβίων».
Κατά πλειοψηφία, α) εγκρίνει την αίτηση υπ΄αριθμ. 17056/2022 και
προτείνει την κοπή λόγω επικινδυνότητας σύμφωνα με τις εισηγήσεις της
υπηρεσίας και β) αναβάλει την υπ΄αριθμ. 16840/29-9-2022 αίτηση και να
επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση με πλήρη δικαιολογητικά σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

Καλύβια, 7/11/22
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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