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Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 στις 21/11/2022 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση προβλημάτων 

καθαριότητας και γενικά προβλημάτων που αφορούν 

στην Κοινότητα Αναβύσσου. 

62 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά να συγκληθεί άμεσα συμβούλιο για την 

εύρεση λύσεων στα σχετικά προβλήματα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και προτάσεις για την σύνταξη του 

Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου 

Σαρωνικού, με βάση το υπ. αριθμ. 18153/19-10-2022 

έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού. 

63 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί να μην κατατεθούν προτάσεις ένταξης έργων 

για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 

2023, για τους παρακάτω λόγους: α) δεν έχει ακολουθηθεί το άρθρο 86 

του Ν.3852/10 και β) δεν υπάρχει εισήγηση για το σύνολο των έργων, 

που αφορούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 για την Κοινότητα 

Αναβύσσου.  

2. Συζήτηση και γνωμοδότηση σχετικά με το υπ. αριθμ. 

17493/7-10-2022 αίτημα του καταστήματος Rouge 

Perfumeries Τ. Π. ΕΠΕ. 64 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά να απομακρυνθούν οι κάδοι επί της υπ. 

αριθμ. 5886/07-04-2022 αιτήσεως της κ. Π.Β. και να τοποθετηθούν επί 

της Λεωφόρου Καραμανλή, στον παράλληλο δρόμο, κοντά στο μεγάλο 

πεύκο, επί της υπ. αριθμ. 17493/07-10-2022, του καταστήματος Rouge 

Perfumeries Τ. Π. ΕΠΕ. 

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση σχετικά με το υπ. αριθμ. 

19595/11-11-2022 αίτημα του κ. Λ.Δ. 
65 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά να απομακρυνθούν οι κάδοι επί της υπ. 

αριθμ. 7775/11-05-2022 αιτήσεως της κ. Χ.Σ. και να τοποθετηθούν επί 

της οδού Βενέτη, με αφορμή το υπ. αριθμ. 19595/11-11-2022 αίτημα 

του κ. Λ.Δ. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση σχετικά με το υπ. αριθμ. 

19699/14-11-2022 αίτημα της κ. Ρ.Α. 

66 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά για την τοποθέτηση κάδων επί του υπ. 

αριθμ. 19699/14-11-2022 αίτημα της κ. Ρ.Α, λόγω του ό,τι στον οικισμό 

του Αγίου Νικολάου δεν υπάρχουν κάδοι και έχει προταθεί να γίνει 

μελέτη, για να τοποθετηθούν κάδοι στον οικισμό, προς εξυπηρέτηση 

των οικιστών. 

5. Συζήτηση και γνωμοδότηση σχετικά με την υπ. αριθμ. 

19530/10-11-2022 αίτηση του κ. Δ.Δ., σχετικά με 

χορήγηση παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικών 

οργάνων. 

67 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά για την χορήγηση παράτασης άδειας 

λειτουργίας μουσικών οργάνων στον κ. Δ.Δ. επί της υπ. αριθμ. 

19530/10-11-2022 αιτήσεως, τρίμηνης διάρκειας. 
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   Ανάβυσσος 25/11/2022 

                                                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                      ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

 

 

                                                                                                                                                                                                  ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 
 


