
Πίνακας αποφάσεων Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας ∆ήµου Σαρωνικού 

                                                    κατά την 6η συνεδρίαση 2017 την 31/5/2017                                                                                      

-Θέµα Α/Α Περίληψη Αποφάσεων 

1.Γνωµοδότηση επί της από 29/5/2017 αίτησης της Κυρίας Τσιακάλου 

Αικατερίνης σχετικά µε την παράταση της προέγκρισης της ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής 

εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος της Τσιακάλου 

Αικατερίνης που βρίσκεται στο 55
ο
 χιλιόµετρο της παραλιακής 

λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου της περιοχής του Θυµαρίου της ευρύτερης 

περιφέρειας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου 

Σαρωνικού  

16/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα να δοθεί η  παράταση της προέγκρισης της ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος της Τσιακάλου Αικατερίνης 

που βρίσκεται στο 55
ο
 χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου της περιοχής του Θυµαρίου της ευρύτερης περιφέρειας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού.  

2.Γνωµοδότηση επί της από 29/5/2017 αίτησης της Κυρίας Τσιακάλου 

Αικατερίνης σχετικά µε την παράταση της προέγκρισης της ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος της Τσιακάλου 

Αικατερίνης που βρίσκεται στο 55
ο
 χιλιόµετρο της παραλιακής 

λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου της περιοχής του Θυµαρίου της ευρύτερης 

περιφέρειας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου 

Σαρωνικού   

17/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα να δοθεί η  παράταση  της προέγκρισης της 

ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση µαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος της Τσιακάλου 

Αικατερίνης που βρίσκεται στο 55
ο
 χιλιόµετρο της παραλιακής λεωφόρου 

Αθηνών-Σουνίου της περιοχής του Θυµαρίου της ευρύτερης περιφέρειας 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού   

3.Συζήτηση επί της από 31-05-2017 αίτησης του κ. Χριστόπουλου 

Νικόλαου σχετικά µε την επισκευή δρόµων του οδικού δικτύου της 

περιοχής της Α.Τ.Ε της ευρύτερης περιφέρειας της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας του ∆ήµου Σαρωνικού 

18/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά επί του αιτήµατος του κ. Χριστόπουλου 

Νικόλαου 

4.Ορθή επανάληψη της υπ.αριθµ.15/2017 Απόφασης του συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.  

19/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά στην ορθή επανάληψη της 

υπ.αριθµ.15/2017 Απόφασης του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας. 

5.Συζήτηση επί της από 21/4/2017 αίτησης της Κυρίας ∆ρίτσα Μαρίας  20/17 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά επί του αιτήµατος της Κυρίας ∆ρίτσα 

Μαρίας 
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Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 

 

Αθανάσιος Ν. Παπουτσής 

6.  Συζήτηση επί του από 9/5/2017 εγγράφου του Ναυτικού Αθλητικού 

Οµίλου Παλαιάς Φώκαιας ‘’Ο Πυθέας’’  

221/2017 Αποφασίζουν οµόφωνα θετικά σχετικά µε την παραχώρηση κοινόχρηστου 

χώρου στον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Παλαιάς Φώκαιας ‘’Ο Πυθέας’’ 

όπως φαίνεται και στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα για τις ανάγκες κάλυψης 

του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Optimist 2017 προκειµένου να 

φυλάξουν και να φιλοξενήσουν τα σκάφη και τα φουσκωτά των άλλων 

οµίλων. Για να ασφαλιστούν τα σκάφη θα κατασκευασθεί µεταλλική 

κατασκευή µε έξοδα του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Παλαιάς Φώκαιας 

‘’Ο Πυθέας’’.  


