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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 16/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 052/2009

ΘΕΜΑ 3ο : Χορήγηση  προέγκρισης  για  κατάστημα  «Παντοπωλείο – 
          Κατάστημα εμπορίας βοτάνων, μπαχαρικών και βιολογικών
          προϊόντων»,   επ’  ονόματι   Γιώτη Κωνσταντίνα,  στην
          Λ. Σταμάτας αρ. 2

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 016/05-11-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.


  Πρόεδρος: Την 13/10/2009 η Κα Γιώτη Κωνσταντίνα, κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο – Εμπορία βοτάνων, μπαχαρικών & βιολογικών προϊόντων», στην Λ. Σταμάτας αρ. 2.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβώντες υπ’ όψιν το άρθρο 80 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.), προτείνεται όπως:
 1.-Ελεγθούν λεπτομερώς από όλα τα μέλη της Επιτροπής τα σχετικά δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και
 2.-Ληφθεί απόφαση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο – Εμπορία βοτάνων, μπαχαρικών & βιολογικών προϊόντων» στην αιτούσα.

Μπάρμπας Βασίλειος: Συμφωνώ με την προϋπόθεση ότι η προέγκριση για αδειοδότηση, είναι καθ’ όλα σύννομη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομιμότητα, η θετική μου θέση δεν ισχύει.
Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης, τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή









Ομόφωνα
αποφασίζει

   Να χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο – Εμπορία βοτάνων, μπαχαρικών & βιολογικών προϊόντων», στην Κα Γιώτη Κωνσταντίνα, στο κατάστημα επί της Λεωφ. Σταμάτας αρ. 2.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 052/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

