
Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού 

κατά την 10η συνεδρίαση στις 29/11/2021 

 

 

Θέμα Α/Α Περίληψη Αποφάσεων 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 18629/05-11-

2021 αίτησης του Συλλόγου Εμπόρων  & Επιτηδευματιών 

Παλαιάς Φώκαιας (Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ.). 

29/2021 

Ομόφωνα αποφασίζονται οι προτάσεις του Συλλόγου Εμπόρων  & Επιτηδευματιών 

Παλαιάς Φώκαιας (Σ.Ε.Ε.Π.ΦΩ.) και για την υλοποίηση τους θα συνεργαστεί η Κοινότητα 

Π. Φώκαιας με το Δήμο Σαρωνικού. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 7582/21-05-

2021 αίτησης του κ. Φ.Γ. 
30/2021 

Ομόφωνα ψηφίζεται η ασφαλτόστρωση της οδού Γεωργίου Μακροδημήτρη στο Θυμάρι 

Παλαιάς Φώκαιας. 

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των  υπ΄ αριθ. 18995/10-

11-2021  αίτησης του Πολιτιστικού-Εξωραϊστικού Συλλόγου «Ο 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ». 

31/2021 

Ομόφωνα ψηφίζεται να σταλεί επιστολή στην Wind Ελλάς ΑΕΒΕ ώστε να γίνει 

τοποθέτηση σε μεγαλύτερη απόσταση  από τον όρμο Καταφυγή και να δοθούν στοιχεία 

για την ακτινοβολία που εκπέμπεται. 

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθ. 11068/08-

07-2021 αίτησης της Wind Ελλάς ΑΕΒΕ. 
32/2021 

Ομόφωνα το συμβούλιο δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη οροθέτηση και υιοθετείται το 

υπόμνημα του συλλόγου ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ¨ για περισσότερη ενημέρωση καθώς και 

τοποθέτηση της κεραίας τουλάχιστον σε απόσταση 300 μέτρων από τον οικισμό. 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το χώρο εναπόθεσης 

κλαδεμάτων της πρώην χωματερής της Κοινότητας Παλαιάς 

Φώκαιας. 

33/2021 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  

Ο κ. Πρόεδρος προτείνει ο συγκεκριμένος χώρος να είναι χώρος εναπόθεσης κλαδεμάτων 

μόνο για την Κοινότητα της Π. Φώκαιας σε συνάρτηση με το πρόγραμμα 

κομποστοποίησης από το ΕΚΠΑ. 

Ο κ. Εμμανουήλ Τσαλικίδης συμφωνεί με τη διαδικασία πιλοτικής κομποστοποίησης που 

γίνεται από το ΕΚΠΑ ΚΑΙ ψηφίζει να κλείσει ΑΜΕΣΑ η παράνομη και επικίνδυνη νέα 

χωματερή που με ευθύνη του Δήμου Σαρωνικού δημιουργείται στον αποκατεστημένο 

ΧΑΔΑ της Π. Φώκαιας και να ενημερωθούν οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος.  

 



Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού 

κατά την 10η συνεδρίαση στις 29/11/2021 

 

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε από το Δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. 
34/2021 Ομόφωνα ψηφίζεται να γίνει ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 
 
 
 

Αθανάσιος Ν. Παπουτσής 


