ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 112
Της 18ης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011,
ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 119/13-9-2011 πρόσκληση που επιδόθηκε
νόμιμα.
Πρόεδρος είναι η κ. Ελένη Ανδριανοπούλου
Παρόντες είναι οι Σύμβουλοι κ.κ. 1) Aθανασίου Ευαγγελία, 2) Χρήστος
Φώης, 3) Αλεξανδράκης Ιωάννης, 4) Φασιλής Βασίλειος, 5) Ιωάννης
Νταουντάκης, και 6) Άρης – Γεώργιος – Μπόλυτερ Σπουρδαλάκης.
Απόντες οι Σύμβουλοι κ.κ.
Αθηνόδωρος, Παπάκης Ιωακείμ.

Ευάγγελος

Τσιρώνης,

Βρεττάκος

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 75 του Ν. 3852/2010.
ΘΕΜΑ 7Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επανεξέταση του αιτήματος του κ. Σπυρίδωνα Κολοβού για έγκριση
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο Κ.Υ.Ε. (Γραφείο
Τελετών), το οποίο είχε απορριφθεί με τη με αρ. 65/2-6-2011 Απόφαση
της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 132
EΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ή ομοειδές
κατάστημα όπως αυτό θα προκύψει μετά την έκθεση καταλληλότητας
της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της
Περιφέρειας Αττικής.
Η Δημοτική Κοινότητα ασχολείται με το πιο πάνω θέμα ύστερα από τη
λήψη της με αρ. πρωτ. 31000/28-7-2011 σχετ. αίτησης του εκμισθωτή
του ακινήτου κ. Κων/νου Δρυλλεράκη και της με αρ. 10281/21-7-2011
τροποποίησης κανονισμού πολυκατοικίας,

2

Η Δ.Κ. αφού είδε τα πιο πάνω έγγραφα,
Αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) άρ. 83
«περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας», σύμφωνα με το οποίο
«… πριν από τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου»,
Ύστερα από διαλογική συζήτηση μεταξύ της Προέδρου και των μελών
της,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εμμένει στην απόφασή της για τη μη προέγκριση της χορήγησης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 132
EΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ επειδή η
τροποποίηση
του καταστατικού δεν έχει κατατεθεί στο
Υποθηκοφυλακείο και επειδή η αίτηση επανεξέτασης του αιτήματος
υποβλήθηκε από τον εκμισθωτή του ακινήτου και όχι από τον
ενδιαφερόμενο. Επίσης, αποφασίζει τη διαβίβαση του φακέλου στο
αρμόδιο Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. για τις δικές του ενέργειες.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

