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Από το πρακτικό 9/31-10-2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας-Μίκρας, του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 18/2016
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης
Τροφίμων & Ποτών (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) στην οδό Βυζαντίου & 25ης Μαρτίου , στη
Δημοτική Κοινότητα Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα, την 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 09.00 π.μ., συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας,
ύστερα από την 36977/25-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείμ
Τρικαλιάρη, που δημοσιεύτηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε κάθε μέλος του Τ.Σ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για
συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
1. ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
2. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Φιργαδά Μαριάνθη, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης για την τήρηση των πρακτικών του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την
υπ΄αριθμ.299/11-02-2015
απόφαση
του
Δημάρχου
Θέρμης.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του
συμβουλίου ότι
Έπειτα από την υπ΄αριθμ. 35512/14-10-2016 αίτηση του κ. Κούγκαλη Ηλία ο
οποίος ζητά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, “Επιχείρηση
Λιανικής
Διάθεσης Τροφίμων
& Ποτών
(Οπωροπωλείο) ,στην οδό Βυζαντίου &25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα
Καρδίας, του Δήμου Θέρμης, και δεδομένου ότι έχει προσκομίσει όλα τα
προβλεπόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία δικαιολογητικά, πρέπει
να αποφασίσουμε σχετικά.
Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, “
Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών ( Οπωροπολείο) που θα
λειτουργήσει , στην οδό Βυζαντίου & 25ης Μαρτίου στη Δημοτική Κοινότητα
Καρδίας, του Δήμου Θέρμης.
Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας
του καταστήματος.
Πριν την λήξη της τρίμηνης προέγκρισης ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση
παράτασής της για δύο ακόμη μήνες, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει με αίτησή
του – γνωστοποίηση στον Δήμο Θέρμης. Σε διαφορετική περίπτωση η
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προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/31-10-2016.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Σ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ
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