
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ.11
η
/1-11-2011 

Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου 

   

Αριθμός Απόφασης   33/2011                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος  στην κα Μάνη Παναγιώτα.» 

 

 Κρυονέρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1
η
 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00μμ ήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Κρυονερίου μετά 

την από υπ’ αριθ. πρωτ.32800/26-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας , 

που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους , σύμφωνα με τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 

και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 

μελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                     Α π ό ν τ ε ς: 

 

1.-Λινάρδος Μιχαήλ                                                                                                                         

2.-Βερβέρης Νικόλαος                                                          

3.-Χριστόπουλος Δημήτριος 

4.-Χιώτης Δημήτριος 

5.-Παπαντωνίου Αντώνιος 

   

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το  2ο  θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης ,  εξέθεσε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθ.6300/29-12-2010 Απόφαση του Προέδρου 

της τότε Κοινότητας Κρυονερίου , είχε χορηγηθεί άδεια προέγκρισης λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος περιποίησης νυχιών χεριών- ποδιών (manicure-pedicure)  στην κα Μάνη 

Παναγιώτα επί της Λεωφόρου Κρυονερίου 52 . Ο φάκελος των δικαιολογητικών επεστράφη πλήρης 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ως εκ τούτου επανερχόμαστε στο θέμα προκειμένου να χορηγήσουμε 

την τελική έγκριση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης αυτής και παρακαλώ να λάβουμε απόφαση 

για το θέμα. 

 

Το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη του και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά του καταστήματος, και μετά 

από διαλογική συζήτηση, 

                                    

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

Εγκρίνει την λήψη απόφασης έγκρισης  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην κα Μάνη Παναγιώτα., «περιποίησης νυχιών χεριών- ποδιών (manicure-

pedicure) », επί της λεωφόρου Κρυονερίου 52 στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2011. 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βερβέρης Νικόλαος 

                                                                               

                                                                                         2.- Χριστόπουλος Δημήτριος 

 

Λινάρδος Δημ. Μιχαήλ                                                   3.-Χιώτης Δημήτριος  

 

                                                                                         4.-Παπαντωνίου Αντώνιος 

                                                                                          


