Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού
κατά την 9η συνεδρίαση στις 25/10/2021
Θέμα

Α/Α

Περίληψη Αποφάσεων
Λόγω του ότι έχει λήξει ο χρόνος παραχώρησης αποφασίζει ομόφωνα να παραταθεί η
δωρεάν παραχώρηση του κτιρίου στο Λιμενικό Σώμα για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια.

1.(ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ) Συζήτηση και λήψη απόφασης

Σε περίπτωση που γίνουν παρεμβάσεις στις όψεις π.χ. θερμοπροσόψεις, να διατηρηθούν

επί της υπ’ αριθ. 16110/28-9-2021 αίτησης του Α΄ Λιμενικού 26/2021

στο σύνολό τους τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτίσματος.

Τμήματος Παλ. Φώκαιας.

Το κοινοτικό συμβούλιο εκφράζει την επιθυμία να διερευνηθεί η δυνατότητα
διαμόρφωσης και διαχρονικά συντήρησης του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου που έχει
παραχωρηθεί.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία να σταλεί στο Δήμο Σαρωνικού ότι ορίζει ο νόμος για την
ορθή σύνταξη του τεχνικού προγράμματος έτους 2022 και να κατατεθεί το προσχέδιο του

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 16998/1210-2021

αίτησης

της

Τεχνικής

Υπηρεσίας,

Διεύθυνση

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για τη Σύνταξη Τεχνικού

το οποίο αφορά τις άμεσες ανάγκες της Κοινότητας Π. Φώκαιας, όπως ακριβώς είπε στην
27/2021

Προγράμματος 2022

εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος.
Οι σύμβουλοι κ. Τσούνης Βασίλειος και Παπαγιάννης Χρήστος δεν ψηφίζουν το τεχνικό
πρόγραμμα.
Σχετικά με την υπ΄ αριθ. 16877/11-10-2021 αίτηση, ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Π.
Φώκαιας «Ο ΠΥΘΕΑΣ», με την αριθ. 17678/22-10-2021 νέα αίτησή του αποσύρει το
αίτημά του για την τοποθέτηση πλωτής προβλήτας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των υπ΄ αριθ. 16877/1110-2020

και 16075/27-09-2021 αιτήσεων του Ναυτικού 28/2021

Αθλητικού Ομίλου Π. Φώκαιας «Ο ΠΥΘΕΑΣ».

Όσο αφορά την αριθ. 16075/27-09-2021 αίτηση για την τοποθέτηση δύο (2) ξύλινων
αποθηκών δεξιά και αριστερά από τα αποδυτήρια, εγκρίνεται με πλειοψηφία από τους
συμβούλους κ.κ. Τσούνη Βασίλειο, Παπαγιάννη Χρήστο και Ζαχαρώ Φρατζέσκου με την
προϋπόθεση να ενταχθούν στο χωροταξικό σχέδιο του ΝΑΟΠΦ «Ο ΠΥΘΕΑΣ».
Ο Πρόεδρος και η σύμβουλος κ. Κοψολαίμη Πολυξένη δεν συμφωνούν διότι ο εν λόγω
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Όμιλος έχει κλείσει χώρο με κατασκευές 300τ.μ. κήπου που ήταν χώρος αναψυχής και
δεν επιτρέπουν κάποια νέα κατάληψη.
Σχετικά με τα κιγκλιδώματα εγκρίνεται να παραχωρηθούν και να τοποθετηθούν κατά τη
διάρκεια των αγώνων.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Αθανάσιος Ν. Παπουτσής

