ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 113
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 8Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προέγκριση ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Δ. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ και ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ
EΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
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 του με αρ. πρωτ. 36165/15-9-2011 διαβιβαστικού της Δ/νσης
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) – Τμήμα
Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε. το οποίο έχει ως εξής:
Προς:
Tη Δημοτική Κοινότητα.
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ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε ένα (1) φάκελο του πιο κάτω ενδιαφερόμενου με τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως μας κατατέθηκαν, προκειμένου η
Δημοτική Κοινότητα, μετά από προέλεγχο, να προεγκρίνει ή μη την
ίδρυση του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα με το άρ. 80 του Ν.
3463/2006 και το Ν. 3852/2010.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Δ. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ και ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ
EΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
ή ομοειδές κατάστημα όπως αυτό θα προκύψει μετά την έκθεση
καταλληλότητας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας Αττικής.
Η Δ.Κ. είδε το πιο πάνω έγγραφο και τα συνημμένα δικαιολογητικά,
δηλαδή αίτηση ενδιαφερομένου με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση,
διπλότυπο είσπραξης, διάγραμμα περιοχής και Κανονισμό πολυκατοικίας
ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, και
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».
Κατά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ της Προέδρου και
των μελών της, ο κ. Ι. Νταουντάκης ρώτησε γιατί δεν αναφέρονταν στην
Ημερήσια Διάταξη της παρούσας Συνεδρίασης τα πλήρη στοιχεία όσων
ζητούσαν από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας προέγκριση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ή έγκριση άδειας λειτουργίας
μουσικής (ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, είδος και έδρα επιχ/σης). Η
Πρόεδρος το αιτιολόγησε λέγοντας ότι αυτό καθιερώθηκε προκειμένου
να εξυπηρετούνται και όσοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους προς
έγκριση έως την παραμονή της συνεδρίασης και τον κάλεσε να ελέγξει τα
παρόντα δικαιολογητικά όμως ο κ. Ι. Νταουντάκης δήλωσε ότι
μειοψηφεί.
Μετά από τα παραπάνω η Δ.Κ.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Προεγκρίνει τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Δ. – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ και ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ
EΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
ή ομοειδές κατάστημα όπως αυτό θα προκύψει μετά την έκθεση
καταλληλότητας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας Αττικής.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

