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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της συνεδρίασης
της 30/05/2011

Αριθµ. Απόφασης: 130/2011 ΘΕΜΑ: Xoρήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε
Αριθµ. Πρακτικού: 08/2011 Κατάστηµα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο σνακ µπαρ»
στην «Καραπάνου & ΣΙΑ ΟΕ», στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 31.
Σήµερα 20/06/2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά
από την Α.Π:7969/16-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από
τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:
Παρόντες
1.Κεσόγλου Παύλος
2.Γεννηµατάς Ιωάννης
3 Καραγιαννίδου Αναστασία
4.Πάντσης Θωµάς
5. Ορφανίδου Στυλιανή

7. Καλτσογιάννη Γεωργία
8.Καϊκατζάνη Μαρία
9.Αβραµίδης Μωϋσής
10. Τσοµπανοπούλου Μελίσα

6 Θεοχαρούδης Θεοχάρης
Απόντες: 1. Καρίκας Χρήστος

Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το
γεγονός ότι κατέθεσε στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας αίτηση µαζί µε όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ζητά προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού
Ενδιαφέροντος η εταιρία «Καραπάνου & ΣΙΑ ΟΕ» όπως εκπροσωπείται νόµιµα, για κατάστηµα
«Αναψυκτήριο σνακ µπαρ» στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 31.
Ακολούθως δήλωσε ότι για τη χορήγηση της προέγκρισης αυτής συντρέχουν οι προβλεπόµενες από
την ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις, και ζήτησε από το Συµβούλιο να αποφανθεί.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη και:
1. Τις διατάξεις του ά. 83 παργρ.1 περιπτ. β΄ Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 & 41 της Α1β/8577/83 Υγειον.διάταξης, του ά. 6 παργ.1
εδαφ. α της Α5/3010/85 όµοιας, τα α.1 παργ.1 εδαφ. β & 3 παργ.1 του Π∆ 180/79 όπως
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο µόνο παργ.1 & 3 του Π∆ 231/89, του ά. 1 του ΑΝ 445/37
σε συνδυασµό µε το ά.162 παργ.4 του Β∆ 15/17-05-56 όπως τροποποιήθηκε µε το ά 8
του Β∆ 27 Ιαν./12-02-59, τα ά.24 & 32 του Β∆ 465/70 & την Α1β/3659/82 Υγ. ∆ιάταξη.
3. Την αίτηση του αναφεροµένου στην εισήγηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, επειδή συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την
ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις, στην «Καραπάνου & ΣΙΑ ΟΕ», για κατάστηµα «Αναψυκτήριο
σνακ µπαρ» στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 31.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 130/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 21/06/2011

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Κεσόγλου Παύλος

