ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/17-3-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 6/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «Προέγκριση ίδρυσης –λειτουργίας επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος της
εταιρείας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Μαρτίου του έτους 2015,
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.6616/11-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής

Α π ό ν τ ε ς:
1.- Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος
∆.Κ.Κρυονερίου νοµίµως κληθείς.
Η κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέµατος εκτός ηµερησίας.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι σύµφωνα µε
την υπ΄αριθ.7078 /16.3.2015 αίτηση του κου Βελετάκου Αναστάσιου νόµιµου εκπρόσωπου της
εταιρείας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ » ζητά την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Το ∆. Σ. αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του
∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 και µετά από διαλογική συζήτηση απεφάνθη οµόφωνα για το επείγον
του θέµατος. Η επιχείρηση πρόκειται να λειτουργήσει στην οδό Κολοκοτρώνη 13, στο ισόγειο
στην περιοχή Κρυονερίου ως αποθήκη εναπόθεσης, διανοµής και πώλησης εµφιαλωµένου νερού
µε διακριτικό τίτλο «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ».
Ο σχετικός φάκελος έχει συµπληρωθεί µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προβλέπονται
από το άρθρο 80 του Ν.3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ’αρ.∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.
3.1/21220 /4-11-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Αριθ.Φύλλου 2496 τεύχ.Β’) για την
προέγκριση του αιτήµατος και περιλαµβάνει:
1.Σκαρίφηµα της περιοχής.
2.Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου επιτρέπει τη χρήση του χώρου αυτού για τη
λειτουργία της υπό ίδρυση επιχείρησης.
3.Χρήσεις γης.
Μετά τα παραπάνω και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της του άρθρου 83 του Ν.3852/10
παρακαλώ να λάβουµε σχετική απόφαση προέγκρισης.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του
Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 83
του Ν.3852/2010 και τα συνοδευτικά έγγραφα, και µετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει

Οµόφωνα

Εγκρίνει την άδεια προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης υγειονοµικού
ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ» επί της οδού Κολοκοτρώνη 13, στο
ισόγειο στην περιοχή Κρυονερίου που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο Βελετάκο Αναστάσιο
ως αποθήκη εναπόθεσης, διανοµής και πώλησης εµφιαλωµένου νερού µε διακριτικό τίτλο
«ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ».

Η προέγκριση της ∆ηµοτικής Κοινότητας δεν υποκαθιστά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της
επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία λειτουργεί νόµιµα µετά τη χορήγηση της
αιτούµενης άδειας.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 6/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
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