
[1] 

 

                         
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΓΖΜΟ     ΑΛΜΩΠΗΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ.8/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εωήο ηνπ 

Γήκνπ Αικωπίαο 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 42/2016 

 
Θέμα 2o:  Αίηεζε ηεο θαο.Σζνπιθά Χξηζηίλαο ηνπ 

Παύινπ, γηα ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο γηα άδεηα 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο «επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο 

γεύκαηνο(δεζηήο θαη θξύαο θνπδίλαο)(ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)» 

πνπ βξίζθεηαη  ζηνλ νηθηζκό Αεηνρωξίνπ  Σ.Κ. Νόηηαο, 

ιόγω ιήμεο ηεο πξνεγνύκελεο. 

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 17 Απγνύζηνπ  2016, εκέξα 

Σεηάξηε θαη ώξα 10.30΄ π.κ. ζπλεδξίαζε  ηαθηηθά  ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

1996/9-8-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

λ.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά (7) 

κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα  (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

 1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.)Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 2.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

    3. Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο 

ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 2ν  ζέκα  ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα 

παξαθάησ: 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 ε αξκνδηόηεηα γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ 

ησλ απνθαζηζηηθώλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο  Εσήο, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο.  

ΑΔΑ: 6Ι8ΤΩΨΩ-ΤΓΤ



[2] 

 

Ο αξκόδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα ζέκαηα θαηαζηεκάησλ  

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θ. Σξαταλνύ Αζαλάζηνο, κε ηελ από 15-07-2016 γξαπηή 

εηζήγεζή ηνπ, ππέβαιιε πξνο ηελ  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,  ηελ από 13-07-2016  αίηεζε 

ηεο  θ. Σζνπιθά Υξηζηίλαο ηνπ Παύινπ,  καδί κε αληίγξαθν ηεο  αξηζκ. 02/2016 απόθαζεο 

πξνέγθξηζεο  ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία έρεη ιήμεη θαη  δεηάεη λα ρνξεγεζεί 

λέα πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  εζηίαζεο  πιήξνπο γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο 

θνπδίλαο) ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ»,   πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Αεηνρσξίνπ ηεο Σ.Κ. Νόηηαο  

Γήκνπ  Αικσπίαο.  

Με  ηελ ΚΤΑ ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013   (ΦΔΚ 3106/09-12-2013 ηεύρνο 

β΄) νξίδνληαη όηη  «γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  ππνβάιιεη  ζηνλ νηθείν Γήκν, εληόο ηξηώλ κελώλ από ηε 

ρνξήγεζε ηεο πξνέγθξηζεο, κε  δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα δύν αθόκα  κήλεο, θαηόπηλ 

αίηεζεο- γλσζηνπνίεζεο ζην Γήκν, όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηνύληαη. ε  δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ε  πξνέγθξηζε  αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο».  

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, έρνληαο 

ππόςε ηελ από 15-07-2016 εηζήγεζε  ηνπ αξκόδηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ  γηα ζέκαηα 

θαηαζηεκάησλ θ. Σξαταλνύ Αζαλάζην, ηελ  αξηζκ.02/2015 απόθαζε  ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηόηεηαο Εσήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ 

ΚΓΚ (Ν.3463/2006), 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η       ν κ ό θ ω λ α 
 

Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε λέαο πξνέγθξηζεο γηα άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα 

ην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «Δπηρεηξήζεηο καδηθήο  εζηίαζεο πιήξνπο 

γεύκαηνο (δεζηήο θαη θξύαο θνπδίλαο) (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ)», ζηελ θ. Σζνπιθά Χξηζηίλα  

ηνπ Παύινπ, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκό Αεηνρσξίνπ ηεο  Σ.Κ. Νόηηαο Γήκνπ Αικσπίαο.  

- Ζ παξνύζα δελ απνηειεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο, ε νπνία 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί αθνύ πξνζθνκηζηνύλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

-  Ζ παξνύζα δελ λνκηκνπνηεί ηελ ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο. 

-  Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί  ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

                          
                                   Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 42/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ   ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία  18-8-2016 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

                ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
     ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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