ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ
ΓΖΜΟ ΥΑΪΓΑΡΗΟΤ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 4ης/2010 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Αξ. απνθάζεσο :72
Περίληυη: ΄΄ Λήυη απόθαζης για ηην τορήγηζη άδειας σπαίθριοσ ζηάζιμοσ
εμπορίοσ (κανηίνα) ΄΄
Υατδάξη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 22η ηνπ κήλα Φεβροσαρίοσ
ηνπ έηνπο 2010 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Δεσηέρα θαη ψξα 19:00 μ.μ. ζπλήιζε ζε
Τακηική Σσνεδρίαζη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ ηεο κε αξηζ. πξση 4785/1702-2010 ηνπ Γήκνπ εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε θάζε
κέινο ζηηο 17-02-2010 ζηνλ Γήκαξρν ζχκθσλα κε ηo άξζξν 95 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006) θαη δεκνζηεχηεθε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ
είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα είθνζη δχν (22) κέιε ήηνη:
Παρόνηες
1 Δ.Κακπφιε
2 Μ. Ληαθφπνπινο
3. Α.Βνπξινχκεο
4. Η. Κέληξεο
5. Π. Καξαβίηεο
6. Ζ. Πεξηκέλεο Απών
7 Δ. Σνθαηιίδε
8. Α. Αλησλφπνπινο Απών
9. . Μπαινδήκαο

10. Ν. Παλαγησηάηνο
11.Α. Αδακνπνχινπ
12. Η. Κνπβέιεο
13. Υ. Θενθίιεο
14.Φ.Θενδσξαθφπνπινο
15. . Αιέπεο
16. Γ. Γνχκνπξα
17. Γ. Σζαηζακπάο
18. Α. Μπνδίθαο

19.Κ. Νηέξνο Απών
20.Κ. Φνπξιήο
21. Γ. Εάγθαο Απών
22. Α. Μπνχηζε Απών
23. Μ.ειέθνο
24. Β. Παληειάξνο
25. Κ.Βνξέαο
26.Κ.πειηφπνπινο
27. Η. Ηγγιέζεο

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο αξηζκ 58
απφθαζεο, απερψξεζε ν Γεκνηηθφο
χκβνπινο θ. Κ. πειηφπνπινο ν νπνίνο δελ έιαβε κέξνο ζηελ ιήςε απηήο θαη
ησλ πέξαλ απηήο απνθάζεσλ.
Ο Γήκαξρνο Γεκήηξεο Μαξαβέιηαο ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Βνπξινχκεο Α. εηζεγνχκελνο ην ζέκα είπε ηα εμήο:
Όπσο γλσξίδεηε κε ηελ αξηζκ. 313/2009 εηζήγεζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζκ. 653/2009 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Ν.3463/2006 θαη Ν.2323/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηνπο Ν. 3190/2003 & 3377/2005 θαη ην Π.Γ. 254/2005,
θαζνξίζηεθαλ νη ζέζεηο άζθεζεο ππαίζξηνπ-ζηάζηκνπ εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2010, ζηελ
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο.
ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο θαη ζχκθσλα παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
Ν.3377/2005 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 254/2005 ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην πξέπεη λα πάξεη απφθαζε γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ, νη νπνίεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ αλσηέξσ λνκνζεζία, έρνπλ ηξηεηή δηάξθεηα.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη ππνβιεζεί ε ππ΄ αξηζκ. 2702/28-01-2010
αίηεζε απφ ηελ θ. Μαπξνζαιαζζίηνπ Μαξία γηα ηελ ιεηηνπξγία θαληίλαο επί ηεο Ηεξάο
Οδνχ 396 (έλαληη Praktiker).
Καηφπηλ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη πιεξνχληαη
φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ
Παξαθαιψ θ. Πξφεδξε λα εηζεγεζείηε ζην ψκα λα πάξεη απφθαζε πάλσ ζην
ζέκα απηφ.
Ο Αληηδήκαξρνο
Βνπξινχκεο Αλαζηάζηνο
ηε ζπλέρεηα ε θ. Πξφεδξνο παξαθάιεζε ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ λα πάξνπλ
απφθαζε πάλσ ζην ζέκα απηφ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ θαη
κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε φπνπ δηαηππψζεθαλ νη απφςεηο ησλ πκβνχισλ φπσο
αλαιπηηθφηεξα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ ζηελ θ.
Μαπξνζαιαζζίηνπ Μαξία γηα ηελ ιεηηνπξγία θαληίλαο επί ηεο Ηεξάο Οδνχ 396 (έλαληη
Praktiker), ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 2702/2010 αίηεζε ηεο ελδηαθεξνκέλεο, ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ησλ Ν. 3463/2006, Ν. 3377/2005, ην ΠΓ 254/2005, θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ
εηζήγεζε.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΣΑ ΜΔΛΖ
(Τπνγξαθή)
(Τπνγξαθή)
(Τπνγξαθέο)
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Υατδάξη 23-02-2010
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΜΑΡΑΒΔΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΖ

