
Πίνακας αποφάσεων Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού 

                                                    κατά την 4η συνεδρίαση 2017 την 1/3/2017                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

 

                                                                              Αθανάσιος Ν. Παπουτσής 

-Θέµα Α/Α Περίληψη Αποφάσεων 

1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 

γεύµατος στην Κα. Τσιακάλου Αικατερίνη, που βρίσκεται στo 55ο  

χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, της περιοχής 

του Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας.  

6/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

διάθεσης πρόχειρου γεύµατος στην Κα. Τσιακάλου Αικατερίνη, που 

βρίσκεται στo 55ο  χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου, της περιοχής του Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος στην Α&Ν ∆εληγιάννης & ΣΙΑ 

Ο.Ε , που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Ελευθερίας 11, της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού. 

7/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος στην 

Α&Ν ∆εληγιάννης & ΣΙΑ Ο.Ε , που βρίσκεται στην οδό Πλατεία 

Ελευθερίας 11, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου 

Σαρωνικού. 

3. Συζήτηση επί της από 16/2/2017 αίτησης του κ. Σιδέρη Ευάγγελου. 8/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα  θετικά επί του αιτήµατος του κ. Σιδέρη 

Ευάγγελου.  

4. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 

γεύµατος στην Κα. Τσιακάλου Αικατερίνη, που βρίσκεται στo 55ο  

χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, της περιοχής 

του Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας.  

9/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος στην Κα. Τσιακάλου Αικατερίνη, που 

βρίσκεται στo 55ο  χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου, της περιοχής του Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 

5. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

αναψυκτήριο, στον κ. Κοκκίνη Κώστα, που βρίσκεται στο 54ο χιλιόµετρο 

της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, της περιοχής του 

Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας. 

10/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά για την προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αναψυκτήριο, στον κ. Κοκκίνη Κώστα, που 

βρίσκεται στο 54ο χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, 

της περιοχής του Θυµαρίου, της ευρύτερης περιφέρειας της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας. 


