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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.9
ε
/9-9-2011 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   20/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Πξνέγθξηζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ θν Παππά 

Επάγγειν» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9
ε
 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ 

κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.27694/6-9-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο πκβνύινπο , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 83,88 θαη 95 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη Ν.3463/2006 παξ.4. Καη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη 

ζε ζύλνιν 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 4 δειαδή: 

 

Π α ξ ό λ η ε ο:                                                                     Α π ό λ η ε ο: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Υηώηεο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                          

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 1
ν
  θαη 

κνλαδηθό εθηόο  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα,  εμέζεζε όηη , ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο δηόηη ην κίζζην 

ηνπ επαγγεικαηία έρεη ιήμεη θαη είλαη άκεζε αλάγθε λα κεηαθέξεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα ζε λέν θηίξην όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηελ ππ΄αξηζ.28382/9-9-2011 αίηεζή ηνπ θνπ 

Παππά Δπαγγέινπ θαη δεηά ηελ πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο από ηε Λεσθόξν Κξπνλεξίνπ 57 ζηε Λεσθόξν Κξπνλεξίνπ 31 

σο θνπξείν- θνκκσηήξην, παξαθαιώ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.3463/2006), λα ιάβνπκε 

απόθαζε γηα ην ζέκα. 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  ιαβόληνο ην ιόγν ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνύινπ θνπ Παπαλησλίνπ Αλησλίνπ, νπνίνο 

δήηεζε γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο άδεηαο απηήο λα ζπλππνβιεζεί ζύκθσλε έγγξαθε  ηερληθή 

γλώκε-έγθξηζε ηεο αξκόδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο Γηνλύζνπ Αηηηθήο κε ηελ 

νπνία ζπκθώλεζαλ νκόθσλα όινη νη παξεπξηζθόκελνη  ύκβνπινη θαη ν Πξόεδξνο  θαη ζύκθσλα 

κε ην Ν.3463/2006 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                    

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η     Ο κ ό θ ω λ α 

 

Δγθξίλεη ηε ιήςε απόθαζεο πξνέγθξηζεο- πξνέγθξηζε ηεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνλ θν Παππά Δπάγγειν, ζύκθσλα κε ηελ 

ππ΄αξηζ.28382/9-9-2011 αίηεζή ηνπ γηα ην θαηάζηεκά ηνπ επί ηεο Λεσθόξνπ Κξπνλεξίνπ 31, 

ζην Κξπνλέξη σο θνπξείν-θνκκσηήξην. Η ηειηθή έγθξηζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζα απνθαζηζηεί 

κόλν εθόζνλ ζε δεύηεξε θάζε πεξηιεθζεί ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ε ηερληθή έθζεζε 

θαη ζύκθσλε γλώκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο Γηνλύζνπ Αηηηθήο. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 20/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                                   3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο  

                                                                                          


