
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   1/26-1-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 1/2016 

ΘΕΜΑ:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος   υγειονομικού

ενδιαφέροντος  ‘Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  Πρόχειρου  Γεύματος

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)-Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης  Τροφίμων  &  Ποτών”

(ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),

στην οδό Μιαούλη αρ. 37, στην   Δημ. Κοιν. Πλαγιαρίου, του Δήμου Θέρμης.

Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2017

ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.00 μμ,  συνήλθε το Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε

συνεδρι?αση υ? στερα απο?  την υπ άριθμ. 1690/19-1-2017 έγγραφη πρόσκληση

του  Προέδρου  Αργυρίου  Μωραΐτη,  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  μέλος   και

δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαμά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   απών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.

134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε με την υπ άριθμ  299/11-2-2015 και στη

συνέχεια με την 2749/17-11-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Έπειτα απο?  την υπ άριθμ. 1301/17-1-2017 αίτηση της  κ. Λυκεσά Ελένης με την

οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος   υγειονομικού

ενδιαφέροντος  ‘Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  Πρόχειρου  Γεύματος

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)-Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης  Τροφίμων  &  Ποτών”

(ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΩΝ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ),
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που θα λειτουργήσει στην οδό Μιαούλη αρ. 37, στην   Δημ. Κοιν. Πλαγιαρίου, του

Δήμου Θέρμης, και δεδομένου ότι έχει προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την

ισχύουσα  Νοµοθεσία  δικαιολογητικά,  τα  οποία  και  καταθέτω  στο  ∆.Σ   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 Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύµατος (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)-Επιχείρηση

Λιανικής  ∆ιάθεσης  Τροφίµων  &  Ποτών”  (ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), που θα λειτουργήσει  στην οδό

Μιαούλη αρ. 37, στην   ∆ηµ. Κοιν. Πλαγιαρίου, του ∆ήµου 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  ∆ήµο  Θέρµης.   Σε  διαφορετική  περίπτωση  η

προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΑΔΑ: ΩΠΙΟΩΡΣ-ΣΥ7


		2017-02-01T09:57:54+0200
	Athens




