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1. ΘΕΜΑ:
Περί

οριστική ή μη αφαίρεση
άδειας λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)
» , ιδιοκτησίας της
εταιρείας «Κ.
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.»
στην Δημοτική Κοινότητα
Νεαπόλεως , της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας .

Στους Μολάους, σήμερα, 16-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 17889/11-112016 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:
Παρόντες
Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)
Κόκκορης Παναγιώτης
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης

Απόντες
Τσαφατίνου Κατερίνα
Κουλουβάκος Βασίλειος
(νομίμως κληθέντες)

Επίσης παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μουσαδάκου Χρυσούλη, για
την τήρηση των πρακτικών:
Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος, ο πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Κουτσονικολής
Χαράλαμπος, δήλωσε κώλυμα κατά το άρθρο 99 του Ν 3463/2006 αποχωρώντας από
την αίθουσα και χρέη προέδρου ανέλαβε ο κ. Κόκκορης Παναγιώτης

1. Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Κόκκορης
Παναγιώτης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με
αριθ. πρωτ. 1817/16-11-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου Τζανάκου
Μιχαήλ, με την οποία ζητά αναβολή ή αναστολή του θέματος αυτού
προκειμένου να κληθούν με την παρουσία εκπροσώπου δικηγόρου τους ,
για να εκθέσουν τις απόψεις τους.
Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής αφού είδε την αίτηση του κ. Τζανάκου Μιχαήλ
Αποφασίζει Ομόφωνα

Την αναβολή της συζήτησης του θέματος της οριστικής ή
μη αφαίρεσης
άδειας λειτουργίας
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος για το κατάστημα
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) » ,
ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ – Μ.
ΤΖΑΝΑΚΟΣ Ο.Ε.», με την επισήμανση να κληθούν οι
ενδιαφερόμενοι, παρουσία και του δικηγόρου τους , στην
επόμενη συνεδρίαση , προκειμένου να εκθέσουν τις
απόψεις τους για την καλύτερη ενημέρωση των μελών της
Επιτροπής.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κόκκορης Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Κολλιάκος Ιωάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας της Ε.Π.Ζ.

Μουσαδάκου Χρυσούλη

