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Χορήγηση ή μη

ενδιαφέροντος

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού

ιδιοκτησίας του κ. Οικονόμου Δημήτρη ωε εκπρόσωπος της

εταιρείας {ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε} στην ΤΚ Κάμπου της Δ.Ε Βοιών του
Δήμου Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 12-06-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή ποιότητας
Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς,

ύστερα από την 15778/07-06-2012 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
1. Παναγιώτα Πριφτάκη (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαράλαμπος Κουτσονικολής

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Βουνελάκης Γεώργιος
4. Κολλιάκος Ιωάννης
5. Παναγιώτα Αλιφέρη
6. Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της ΕΠΖ τα εξής:
Την αριθ. Πρωτ. 15712/07-06-2012 αίτηση του κ. Οικονόμου Δημήτρη
κατοίκου ΤΚ
Κάμπου της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς ως εκπρόσωπος της εταιρείας
{ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε} με την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στην Τοπική Κοινότητα Κάμπου του Δήμου Μονεμβασιάς, μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αυτή και προτείνει στην Ε.Π.Ζ να κάνει
λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών και να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη της
προέγκρισης, όπως έχει αρμοδιότητα από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν 3852/2010 ) .
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε την αίτηση του ενδιαφερομένου και ήλεγξε όλα
τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ΄ αυτή και τα οποία είναι:
1. Την 15712/07-06-2012 αίτησή του.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας.

3. Δημοτική ενημερότητα
4. Άδεια οικοδομής
5. Καταστατικό Εταιρείας
Συνεχίζοντας η κ. πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή το προαναφερόμενο κατάστημα
πρόκειται να λειτουργήσει εντός ξενοδοχειακής μονάδας η άδεια που λαμβάνει είναι από τον
ΕΟΤ.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΕΠΖ δεν μπορεί να λάβει απόφαση σχετικά με την χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
5) ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της ΕΠΖ
Δελήγιαννης Νικόλαος

