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Νο 4/31-05-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 10/2011 
ΘΕΜΑ:   Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος «τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) ιδιοκτησίας κ. 
Λάγγη Γεωργίου τ. Παναγιώτου στην Τοπική Κοινότητα Ρειχέας  της 
Δ.Ε. Ζάρακος  του Δ. Μονεμβασιάς. 
 
 

Στους Μολάους, σήμερα, την  31-05-2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 

π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα 

από την 11183/26-05-2011 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα 

με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΜαστορόπουλοςΝεκτάριος 

(Αντιπρόεδρος) 

 Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)            

2.   Κολλιάκος Ιωάννης  Παναγιώτα Αλιφέρη 

3.   Βουνελάκης Γεώργιος  Χαράλαμπος Κουτσονικολής           

4.   Μέντης Γεώργιος  

  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 

     Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το  ανωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών της ΕΠΖ τα εξής: 

 



    Τη αριθ. πρωτ. 8620/11-05-2011 αίτηση του κ. Γεωργίου Λάγγη τ. 
Παναγιώτου, κατοίκου Δημ. Κοιν/τας Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, με 
την οποία ζητά τη  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος «τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνας) στην 
Τοπική Κοινότητα Ρειχέας  της Δ.Ε. Ζάρακος  του Δ. Μονεμβασιάς. 
.      Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού είδε την αίτηση του  ενδιαφερόμενου 
και ήλεγξε  όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ΄  αυτή και τα οποία 
είναι: 

1. Την 8620/11-05-2011 αίτησή του. 
2.  Το επισυναπτόμενη αεροφωτογραφία της περιοχής στο οποίο 

φαίνεται ο τόπος λειτουργίας της καντίνας.  
3. Παράβολο ποσού 75,00 € 
 Επειδή κατά τη διαλογική συζήτηση προέκυψαν αρκετές απορίες όσον 

αφορά τη διαδικασία χορήγησης άδειας και προκειμένου να υπάρξει ακριβή 
ενημέρωση, προτείνεται η αναβολή του θέματος. 

 Συνέπεια των ανωτέρω τα μέλη της  Ε.Π.Ζ μετά από διαλογική απόφαση: 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

       Όπως αναβάλλει το ανωτέρω θέμα  για συζήτηση σε επόμενη 
συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
πιο κάτω. 
 
 
 

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ             1) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                       2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                       3) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                               
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Δήμαρχος  

Και με ειδική εντολή 
 

  Γεώργιος Κοντραφούρης 
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