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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Εκ του πρακτικοφ τθσ υπϋαρικμ. 8θσ/2016 

υνεδρίαςθσ του υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτθςθ τθσ  κασ Λιόλιου Ανδρονίκθσ». 
 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  22/2016 

 

τθν Ερμιόνθ ςιμερα τθν  11θ Οκτωβρίου 2016, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 

20:00’, το Σοπικό υμβοφλιο ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο 

Δθμοτικό Γραφείο Ερμιόνθσ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 166/07-10-2016 

πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ κ.  

Δάγκλθ Χριςτου, που επιδόκθκε ςε κάκε ζνα Δθμοτικό Κοινοτικό 

φμβουλο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 

για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ 

διάταξθσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι 

υπάρχει απαρτία εφόςον ςε ςφνολο πζντε (5) υμβοφλων ιταν 

παρόντεσ οι τρείσ (3): 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ: ΑΠΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ: 
                                                          

1. Πρόεδροσ: Δάγκλθσ Χριςτοσ 

2. φμβουλοσ: Μζξθσ Παναγιϊτθσ 

3. φμβουλοσ: Σςεγκισ Γεϊργιοσ 

 

1. φμβουλοσ:Κουτοφβαλθσ 

Δαμιανόσ 

2. φμβουλοσ:Μπάηοσ 

Παναγιϊτθσ 

 

τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Καςνζςτθ 

Διαμαντοφλα για τθ τιρθςθ των πρακτικϊν . 

Σα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ τθρικθκαν με μαγνθτοφωνικι ςυςκευι.  
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Για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ο κ. Πρόεδροσ διάβαςε 

τθν υπ’αρικ.148/14-09-2016 αίτθςθ τθσ κ. Λιόλιου Ανδρονίκθσ με το 

ςυννθμζνο τοπογραφικό διάγραμμα: 

«Παρακαλώ να μου χορθγιςετε άδεια για: 

1. τοποκζτθςθ ανεμοκραυςτών ζμπροςκεν του καταςτιματοσ μου 

ςτα «Μανδράκια» ςτο  πεηοδρόμιο, 

2. τοποκζτθςθ ξφλινθσ καταςκευισ - πατώματοσ (κινθτισ 

καταςκευισ) ζμπροςκεν του καταςτιματοσ μου ςτα 

«Μανδράκια» ςτο  πεηοδρόμιο ςτο χώρο που εςωκλείουν οι 

ανεμοκραφςτεσ», 

3. επιςκευι τθσ ιδθ υπάρχουςασ τζντασ μου. 

Σο λόγο πιρε ο Σοπικόσ Δθμοτικόσ φμβουλοσ κ.Μζξθσ Παναγιϊτθσ και 

είπε προτείνω να γίνουν όλεσ οι ενζργειεσ ςφμφωνα με το ΦΕΚ 

2621Β/31.12.2009 αφοφ δεν υπάρχει κανονιςμόσ πεηοδρομίων και 

κοινοχριςτων χϊρων ςτο Διμο μασ.  

Σο λόγο πιρε ο κ. Πρόεδροσ και είπε προτείνω:  
1. Σθ χοριγθςθ άδειασ για τοποκζτθςθ α. ανεμοκραυςτϊν 

ζμπροςκεν του καταςτιματοσ ςφμφωνα με το τοπογραφικό 

διάγραμμα, β. ξφλινθσ καταςκευισ - πατϊματοσ (κινθτισ 

καταςκευισ) ςτο χϊρο ζμπροςκεν του καταςτιματοσ τθσ κ. 

Λιόλιου Ανδρονίκθσ. 

2. Η κ. Λιόλιου Ανδρονίκθ να προβεί ςτθν ζκδοςθ αδειϊν και 

εγκρίςεων που προβλζπονται από τθν νομοκεςία. 

Σο Δθμοτικό Κοινοτικό υμβοφλιο, αφοφ ζλαβε  υπόψθ του τθν 

ειςιγθςθ του Προζδρου, 

του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 100 του Ν.3463/2006 και ΦΕΚ 

2621Β/31.12.2009 

φςτερα από ςχετικι ςυηιτθςθ των μελϊν του: 
 

Αποφαςίηει Ομόφωνα: 

1. Χορθγεί άδεια για τοποκζτθςθ ανεμοκραυςτϊν ζμπροςκεν του 
καταςτιματοσ τθσ κ. Λιόλιου Ανδρονίκθσ ςτθν Ερμιόνθ ςφμφωνα 
με το τοπογραφικό διάγραμμα. 
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2.  Χορθγεί άδεια για τοποκζτθςθ ξφλινθσ καταςκευισ - πατϊματοσ 

(κινθτισ καταςκευισ) ςτο χϊρο ζμπροςκεν του καταςτιματοσ τθσ 

κ. Λιόλιου Ανδρονίκθσ ςτθν Ερμιόνθ. 

 
3. Η κ. Λιόλιου Ανδρονίκθ να προβεί ςτθν ζκδοςθ αδειϊν και 

εγκρίςεων που προβλζπονται από τθν νομοκεςία.  

4. Να διαβιβαςτεί θ παροφςα απόφαςθ ςτθν Σεχνικι Τπθρεςία του 
Διμου για να δϊςει τθν απαιτοφμενθ ζγκριςθ. 

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό     22/2016 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 

όπωσ παρακάτω: 

Ο Πρόεδροσ:Χριςτοσ Δάγκλθσ 

Οι Δθμοτικοί Κοινοτικοί φμβουλοι: Μζξθσ Παναγιϊτθσ, Σςεγκισ 

Γεϊργιοσ.  

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ερμιόνθσ 

 

ΧΡΗΣΟ ΔΑΓΚΛΗ 

 

ΑΔΑ: 7ΧΖΥΩΡΡ-21Π


		2016-10-26T08:56:53+0300
	Athens




