ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 5/12-06-2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Αριθμ. Απόφ. 29/2013
ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του κ. Παπαδάκη Παναγιώτη στον
οικισμό «Κάστρο» στην ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου
Μονεμβασιάς.
Στους Μολάους, σήμερα, την 12-06-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την 13338/07-052013 πρόσκληση 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:
Παρόντες
Πριφτάκη Παναγιώτα(Πρόεδρος)
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης (αναπλ. Μέλος)
Χριστάκος Σταύρος

Απόντες
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νικολινάκος Παναγιώτης
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την
τήρηση των πρακτικών:
Η Πρόεδρος εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Την αριθ. Πρωτ. 9847/13-05-2013 αίτηση του Παπαδάκη Παναγιώτη του
Μιχαήλ, κατοίκου Τ.Κ. Μονεμβασίας με την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΚΑΦΕΟΙΝΟΠΟΛΕΙΟΥ» με έδρα στον οικισμό ‘Κάστρο’ Τοπικής Κοινότητας
Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς, μαζί με 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 ενδιαφερόμενου
και ήλεγξε όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ΄ αυτή και τα οποία είναι:
1. Την 9847/13-05-2013 αίτησή του - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
2. Την φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Την αποτύπωση του καταστήματος επί σκαριφήματος
4. Απόφαση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
διαπίστωσε την έλλειψη του εγγράφου της Δημοτικής Ενημερότητας σύμφωνα με
το άρθρο 285 του N. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων (περί Ενημερότητας οφειλών) «Προϋπόθεση για τη χορήγηση
οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις
βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς,
με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία».
Κατόπιν τούτου
Αποφασίζει Ομόφωνα
Δεν
χορηγεί
προέγκριση
ίδρυσης
και
λειτουργίας
καταστήματος
««ΚΑΦΕΟΙΝΟΠΟΛΕΙΟΥ» στον Παπαδάκη Παναγιώτη του Μιχαήλ, κάτοικο Τ.Κ.
Μονεμβασίας λόγω ελλιπής προσκόμισης δικαιολογητικών.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πριφτάκη Παναγιώτα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Χριστάκος Σταύρος

