
Πίνακας αποφάσεων Συμβουλίου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού 

κατά την 5η συνεδρίαση στις 27/5/2022 

 

 

Θέμα Α/Α Περίληψη Αποφάσεων 

1. Εκτός ημερήσιας διάταξης:  Συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τη χωματερή Παλαιάς Φώκαιας. 
19/2022 

Ομόφωνα ψηφίστηκε συμβολικό σφράγισμα της εισόδου της χωματερής με σκοπό την 

οριστική παύση λειτουργίας του χώρου μεταφόρτωσης των πράσινων αποβλήτων. 

2. Επαναφορά για συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 

υπ' αριθ. 2825/18-02-2022 αίτησης του Τ.Π. 
20/2022 

Ομόφωνα το συμβούλιο συμφωνεί να τοποθετηθεί νέος υπάλληλος στην καταμέτρηση 

των υδρομέτρων λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης του υπαλλήλου της Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας. 

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης Συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τα θέματα που αφορούν την 

καθαριότητα (μηχανήματα έργου, jcb, φορτηγό, 

καθαρισμός παραλιών, αποκομιδή οικιακών 

σκουπιδιών και ανακύκλωσης, ηλεκτρικοί κάδοι 

πλατείας) της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας εν όψει 

του καλοκαιριού. 

21/2022 

Ομόφωνα το συμβούλιο ψηφίζει να εφαρμοστούν οι νόμοι που αφορούν τη διαχείριση 

των απορριμμάτων και να λυθούν τα θέματα που αφορούν την καθαριότητα εν όψει του 

καλοκαιριού.  

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

προστατευτικών πασσάλων ή αλυσίδας επί του 

Λιμεναρχείου και καταστήματος Δαή, που θα 

απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων στην πλαζ. 

22/2022 

Ομόφωνα εγκρίνεται η τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων ή αλυσίδας επί του 

Λιμεναρχείου και καταστήματος Δαή, που θα απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων στην 

πλαζ. 

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία 

ντουζιέρας στην κεντρική παραλία της Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας καθώς επίσης και αίτημα στο Δήμο 

για την επισκευή ξύλινων αποδυτηρίων των παραλιών 

της Παλαιάς Φώκαιας. 

23/2022 

Ομόφωνα εγκρίνεται η λειτουργία ντουζιέρας στην κεντρική παραλία της Κοινότητας 

Παλαιάς Φώκαιας καθώς επίσης και αίτημα στο Δήμο για την επισκευή ξύλινων 

αποδυτηρίων των παραλιών της Παλαιάς Φώκαιας. 
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6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

ρολογιού στο Λιμενικό Σταθμό Παλαιάς Φώκαιας και 

στις κοινοτικές τουαλέτες δίπλα στο Λιμεναρχείο λόγω 

του προβλήματος που υπάρχει με το στεγανό βόθρο. 

24/2022 

Ομόφωνα εγκρίνεται η τοποθέτηση ρολογιού στο Λιμενικό Σταθμό Παλαιάς Φώκαιας και 

στις κοινοτικές τουαλέτες δίπλα στο Λιμεναρχείο λόγω του προβλήματος που υπάρχει με 

το στεγανό βόθρο. 

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ' αριθμ. 

7379/04-05-2022 αίτησης του Πανελλήνιου 

Φυσιολατρικού Συλλόγου Ιδιόκτητων Τροχόσπιτων 

(ΠΑ.ΦΥ.Σ.Ι.Τ.). 

25/2022 
Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του κοινοτικού 

συμβουλίου της Παλαιάς Φώκαιας. 

 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 
 
 
 

Αθανάσιος Ν. Παπουτσής 


