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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ΄αριθμ. 4ης/2011
Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο: «Αίτηση Νάκη Ηλία για προέγκριση άδειας ίδρυσης 
καταστήματος». 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     13 /2011
Στην Ερμιόνη σήμερα την  16η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18.00’, το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο 
Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59/11.02.2011 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κ.  
Ιωάννη Κρητσωτάκη, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Κοινοτικό 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
υπάρχει απαρτία εφόσον σε σύνολο πέντε (5) Συμβούλων ήταν παρόντες 
και οι πέντε (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:
                                                         

1. Πρόεδρος: Κρητσωτάκης Ιωάννης 
2. Αντιπρόεδρος: Αραπάκης Ιωάννης
3. Σύμβουλος: Δρουγκάνης Μιχαήλ
4. Σύμβουλος: Δάγκλης Χρήστος
5. Σύμβουλος: Μέξης Παναγιώτης

Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη 
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν με μαγνητοφωνική συσκευή. 
Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
1) Θέτω υπόψη στο Τοπικό Συμβούλιο την με αριθ. Πρωτ. 
1196/09.02.2011    αίτηση του κ.ΝΑΚΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, με την οποία ζητάει να του  χορηγηθεί  
προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος  «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» σε 
ισόγειο κατάστημα ιδιοκτησίας Δημαράκη Αντώνιου στην Δημοτική 
Κοινότητα Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας
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 2) Σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, η αρμοδιότητα 
για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων,   
επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων ασκείται από το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας . 
3) Σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 2 του ΚΔ.Κ. ( Ν. 3463/2006)  
λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την 
προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, 
την προστασία του αιγιαλού και παραλίας, των δασικών περιοχών, των 
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και την αισθητική, 
φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες την πόλης, όπως αυτά ορίζονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των 
οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 
4) Καλείται λοιπόν το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
να προβεί σε λεπτομερή έλεγχο του φακέλου με τα σχετικά 
δικαιολογητικά και να αποφασίσει για την προέγκριση του ανωτέρω 
καταστήματος. 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά  
του φακέλου ( αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα,  διάγραμμα κάλυψης της 
περιοχής, παράβολο ), την υπ’αριθ.1196/10.02.2011 βεβαίωση της 
αρμόδιας υπαλλήλου για την πληρότητα του φακέλου, 
και μετά από διαλογική συζήτηση. 
  
Καλείται το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Κοινοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε  υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου, 

του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 και 100 του Ν.3463/2006, ύστερα από 
σχετική συζήτηση των μελών του:

Αποφασίζει Ομόφωνα:

Προεγκρίνει την ίδρυση καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» του κ. 
ΝΑΚΗ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης 

του Δήμου Ερμιονίδας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     13/2011

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό 
υπογράφεται όπως 
παρακάτω:
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Ο Πρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης
Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αραπάκης 
Οι Δημοτικοί Κοινοτικοί Σύμβουλοι: Μιχάλης Δρουγκάνης, Χρήστος 
Δάγκλης, Παναγιώτης Μέξης, 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ 


