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    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην Πξαθηηθό ηεο πλεδξίαζεο αξηζκ.3/2017 ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ 

Γήκνπ Αικσπίαο 

 

Αξηζκ.  Απόθ.: 9/2017 Θέμα 1o: Αίηεζε ηεο  θαο. Σνπκαλίδνπ Δπδνμίαο ηνπ 

Βαζηιείνπ γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο γηα άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο «Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο 

θαζώο & επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο  θαηά  θύξην ιόγν 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ(ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ)», πνπ βξίζθεηαη  

ζηελ   Σ.Κ. Άςαινο. 

  

             

          ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 22 Μαΐνπ 2017, εκέξα Γεπηέξα 

θαη ώξα 13.00΄ κ.κ. ζπλεδξίαζε  ηαθηηθά  ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

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

10450/18-05-2017, 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 πέληε (5), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπίλνο Γεκήηξηνο (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

2. Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.) 

 

 2. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο(Μέινο 

ηεο Δ.Π.Ε.) 

3. Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)    

4. αββίδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)   (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

5. Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

   

 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 1ν  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 
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θαηάζηεκα ή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο δεκνηηθήο 

θνηλόηεηαο.  

Ο αξκόδηνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο γηα ζέκαηα θαηαζηεκάησλ  

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θ. Σξαταλνύ Αζαλάζηνο, κε ηελ από 28-04-2017 γξαπηή 

εηζήγεζε ηνπ, ππέβαιιε πξνο ηελ  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο,  ηελ από 26-04-2017  αίηεζε-

ππεύζπλε δήισζε  ηεο  θαο. Σνπκαλίδνπ Δπδνμίαο ηνπ Βαζηιείνπ,  πνπ ζπλνδεύεηαη από 

ηα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά ήηνη: 1)Φση/πηα ηαπηόηεηαο, 2) Τ.Γ  ηεο ηδίαο, 3) Τ. Γ ηνπ 

ηδηνθηήηε ηδεξόπνπιν Ζιία ηνπ Γεκεηξίνπ 4) Βεβαίσζε Γεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο 5) 

Οηθνδνκηθή Άδεηα   6) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα κε ελζσκαησκέλε ηε βεβαίσζε ηνπ 

κεραληθνύ γηα ρξήζε  γεο &  όπσο επίζεο θαη βεβαίσζε Υξήζε γεο από ηελ Τπεξεζία 

Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 

            Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

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

ππόςε ηελ από 28-04-2017 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ  γηα ζέκαηα 

θαηαζηεκάησλ θ. Σξαταλνύ Αζαλάζηνπ,   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 σ λ α 

 

       Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, γηα ην θαηάζηεκα 

Δπηρεηξήζεηο Αλαςπρήο θαζώο & επηρεηξήζεηο πξνζθνξάο  θαηά  θύξην ιόγν 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ(ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ) ζηελ θα. Σνπκαλίδνπ Δπδνμίαο ηνπ 

Βαζηιείνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ Άςαινο ηνπ 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 ηε  ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο. 

  Ζ παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί  ζηνλ ελδηαθεξόκελν. 

                                                                                                   
                               Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 09/2017 
...................................................................................................……………………… 

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 23-05-2017 
                                            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

      ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
      ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ 
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