
1 

 

Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Αναβύσσου Δήμου Σαρωνικού κατά την η τακτική συνεδρίαση έτους 2023 στις 20/03/2023 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

1. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί των θεμάτων 1 και 2 

της υπ. αριθμ. 4497/2023 πρόσκλησης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού. 

9 Ομόφωνα προτείνει την ΑΝΑΒΟΛΗ, προκειμένου να δοθούν 

διευκρινίσεις από τους αρμόδιους. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   

1. Θεσμοθέτηση ετήσιας εκδήλωσης μνήμης των 

Μικρασιατών προγόνων μας, στο χώρο της πλατείας 

Ελευθερίου Βενιζέλου, για το μνημείο των πρώτων 

προσφυγικών οικογενειών, που ήρθαν στην 

Ανάβυσσο το 1922. 
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Ομόφωνα προτείνει τη θεσμοθέτηση ετήσιας εκδήλωσης μνήμης των 

Μικρασιατών προγόνων μας, στο χώρο της πλατείας Ελευθερίου 

Βενιζέλου, για το μνημείο των πρώτων προσφυγικών οικογενειών, που 

ήρθαν στην Ανάβυσσο το 1922, κάθε 2ο Σάββατο του Σεπτεμβρίου. 

 

2. Συζήτηση για θέματα που αφορούν στην 

καθημερινότητα της Κοινότητας Αναβύσσου. 
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Έγινε συζήτηση και ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην 

καθημερινότητα της Κοινότητας Αναβύσσου. 

3. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του υπ. αριθμ. 

2099/6-2-2023 αιτήματος του κ. Μ.Α. 12 

Ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου 

της Κοινότητας Αναβύσσου να αποφασίσει σχετικά  με το υπ. αριθμ. 

2099/6-2-2023 αιτήματος του κ. Μ.Α. 

4. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του υπ. αριθμ. 

4056/7-3-2023 αιτήματος του Συλλόγου Λάκκας 

Αναβύσσου. 
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Ομόφωνα επί των σημείων του υπ. αριθμ. 4056/7-3-2023 αιτήματος 

του Συλλόγου Λάκκας Αναβύσσου: 

 Συμφωνούν με την κατάσταση που περιγράφεται και θα 

διαβιβάσουν το αίτημα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

 Ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και του Αντιδημάρχου 

της Κοινότητας Αναβύσσου.  

 Ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και του Αντιδημάρχου 

της Κοινότητας Αναβύσσου.  

 Ενημέρωση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας και άμεση 

σφράγιση όλων παιδικών χαρών της Κοινότητας Αναβύσσου, 

διότι είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για ατύχημα. 

5. Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του υπ. αριθμ. 

4786/14-3-2023 αιτήματος του κ. E.S. 
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Ομόφωνα γνωμοδοτούν θετικά για την απομάκρυνση του δέντρου επί 

του υπ. αριθμ. 4786/14-3-2023 αιτήματος του κ. E.S. 
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   Ανάβυσσος 23/03/2023 

                                                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                                                                                                                                                      ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

 

 

                                                                                                                                                                                                  ΟΛΓΑ Σ. ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 
 


