
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Πίνακας αποφάσεων Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού 

 κατά την 10η συνεδρίαση 2016 στις 20/10/2016                                                                                      

 

    

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

 

 

 

 

Αθανάσιος Ν. Παπουτσής 

Θέµα Α/Α Περίληψη Αποφάσεων 

1. Ενηµέρωση σχετικά µε την έναρξη της πιλοτικής εφαρµογής της 

λειτουργίας της γραµµής αστικής συγκοινωνίας Σαρωνίδα-Ανάβυσσος 

‘’123’’ 

15/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα στην αποστολή εγγράφων προς κάθε αρµόδια αρχή 

και φορέα προκειµένου να γίνει η επέκταση της γραµµής 123 µέχρι την 

κεντρική πλατεία της Παλαιάς Φώκαιας.   

2.  Γνωµοδότηση επί της από 19/1/2016 αίτησης του κ. Κάϊα Γρηγόριου 

σχετικά µε την παράταση της προέγκρισης της ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος ‘’Γραφείο Τελετών’’ στον κ. Κάϊα Γρηγόριο, 

που βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Τζούρου 5 

16/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά αναφορικά µε το αίτηµα του κ.Κάϊα 

Γρηγόριου σχετικά µε την παράταση της προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ‘’Γραφείο Τελετών’’ στον κ. 

Κάϊα Γρηγόριο, που βρίσκεται στην οδό Βασιλείου Τζούρου 5. 

3.  Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. 17/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα και προτείνουν τις θέσεις άσκησης υπαίθριου 

εµπορίου 

4. Καθορισµός χώρος λειτουργίας εµποροπανηγύρεων, 

χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών υπαίθριων εµπορικών 

δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα 

 

18/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα και προτείνουν τους χώρους λειτουργίας 

εµποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και λοιπών συναφών 

υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και εκδηλώσεων 

προσωρινού χαρακτήρα 

5. Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για πώληση προϊόντων από 

παραγωγούς 

19/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα και προτείνουν τις θέσεις κοινόχρηστων χώρων  

για πώληση προϊόντων από παραγωγούς 

6. Γνωµοδότηση επί σχεδίου κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων 

κοινόχρηστων χώρων και καθορισµού αυτών για τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

20/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα και κάνουν σχετικές προτάσεις  επί του σχεδίου 

κανονισµού χρήσης παραχωρούµενων κοινόχρηστων χώρων και 

καθορισµού αυτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

7. Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 

Σαρωνικού έτους 2017. 

21/2016 Αποφασίζουν οµόφωνα και προτείνουν τα έργα που θα πρέπει να 

ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2017. 


