ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
Αριθ.Αποφ : 03/2011
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 03/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ανατολικού του Δήμου Δέλτα
ΘΕΜΑ: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που βρίσκεται στην
οδό Θεσσαλονίκης στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού Δήμου Δέλτα στο
όνομα ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΗΛΙΑ
Στο Ανατολικό, σήμερα Τετάρτη 23 η Φεβρουαρίου του έτους 2011 και ώρα 19.00
μ.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού του Δήμου Δέλτα συνήλθε σε
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Ανατολικού του Δήμου

Δέλτα,

ύστερα από την 4756/18-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασίλειος Τσιαούσης
Μαρία Ζάρκου
Λεωνίδας Καραδουλαμάς
Ειρήνη Κουφοπούλου
Σοφία Κιόση

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξάνδρα Βογιατζή Διοικητική υπάλληλος
Δήμου Δέλτα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και την συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

και αφού εισηγήθηκε το 1 ο θέμα

της

ημερήσιας

διάταξης είπε ότι :
Υποβλήθηκε στο Δήμο η με αριθμό πρωτοκόλλου 3583/8-2-2011 αίτηση της
Κουτούκα Ειρήνης Τριανταφυλλιάς του Ηλία με τα συνοδεύοντα σε αυτήν δικαιολογητικά,
για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ.
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/13-6-94 τ.Α΄) οι Δήμοι και
οι Κοινότητες της χώρας καθίστανται αρμόδιοι για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και

λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται
από υγειονομικές διατάξεις της Α1Β/8577/1983, από 14-7-1994 (Α.Π. 30984/19-7-1994
Υπ.Εσωτερικών).
Η άδεια που κατά κανόνα είναι μία (Ίδρυσης και Λειτουργίας) χορηγείται από τον
Δήμαρχο, μετά από Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, άρθρο 83 Ν.3852/10
(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) και τη σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006, παρ.2, για
την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτά
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται
από τον Δήμαρχο. Πριν από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται άδεια
προέγκρισης ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας (άρθρο 83 Ν.3852/2010, μετά
από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Καλώ λοιπόν τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού όπως:
1) προβούν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση,
2) αποφασίσουν για την χορήγηση της προέγκρισης του ανωτέρω καταστήματος υπό του
αιτούντα,
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Δήμου Δέλτα αφού
άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, εξέτασαν με κάθε λεπτομέρεια τα συνοδεύοντα στην
αίτηση δικαιολογητικά και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) του άρθρου 41 του Ν.2218/94
(ΦΕΚ 90/13-6-94 τ.Α΄) και τις διατάξεις της Α1Β/8577/1983, από 14-7-1994 (Α.Π.
30984/19-7-1996 Υπ.Εσωτερικών), 2) τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου
80 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006, 3) τις διατάξεις του Ν.2130/93, 4) το άρθρο 83 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), την με αριθμ. πρωτ. 3583/8-2-2011 αίτηση του
ενδιαφερομένου για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος και μετά από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που
βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης στην Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού Δήμου Δέλτα στο
όνομα της κ.ΚΟΥΤΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ του Ηλία, με τη διατήρηση του
δικαιώματος ανάκλησής της, σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστράγησης
υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. Η παραπάνω
εγκατάσταση όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας

Θεσσαλονίκης και την κάτοψη του κτιρίου είναι εγκατεστημένη σε χώρο χαρακτηρισμένο
ως κατάστημα.
Σημειώνεται ότι για την προέγκριση ίδρυσης του παραπάνω καταστήματος σύμφωνα με το
Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114/2006 συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα
νομοθεσία προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2011.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ

