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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  2/06-02-17 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του Δήμου Θέρμης.

ΘΕΜΑ:  Αίτηση για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
“ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ζεστής και
κρύας κουζίνας (Αναψυκτήριο)” της SOKOLOVA IRINA εντός πρατηρίου
καυσίμων, στην επαρχιακή οδό Ν. Ρυσίου – Ταγαράδων, στο αγροτ/χιο
553, στη Δ.Κ. Ν. Ρυσίου, του Δήμου Θέρμης.

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήμερα,  6 Ιανουαρίου και  ώρα  18.00  στο  Γραφείο  της
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του Δήμου Θέρμης συνήλθε σε συνεδρίαση
το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  Δήμου  Θέρμης,
ύστερα από την  2081/06-02-2017 πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου,  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 τρία (3) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)   1. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       2. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      3.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος κ. Θωμάρεϊς Χρήστος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας
διάταξης  είπε ότι  με  την  υπ΄  αριθμό 2081/24-01-17 αίτηση η  SOKOLOVA
IRINA  ζητά την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ζεστής και  κρύας κουζίνας
(Αναψυκτήριο) εντός πρατηρίου καυσίμων, στην επαρχιακή οδό Ν. Ρυσίου –
Ταγαράδων, στο αγρ/χιο 553, της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, του
Δήμου Θέρμης καταθέτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με την σχετ. Νομοθεσία, αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει για την
χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  είναι  το  Συμβούλιο  της
Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, του Δήμου Θέρμης, το οποίο πρέπει να
αποφανθεί εντός (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε  περίπτωση  παρέλευσης  άπρακτης  της  προαναφερόμενης  προθεσμίας,
θεωρείται ότι η προέγκριση έχε χορηγηθεί σιωπηρά.
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Πριν  τη  λήξη  της  τρίμηνης  προέγκρισης  ο  ενδιαφερόμενος  σε  περίπτωση
παράτασής  της  για  δύο ακόμη μήνες,  θα πρέπει  να  το  γνωστοποιήσει  με
αίτησή του στο Δήμο, σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται
αυτοδικαίως.
Η  προέγκριση  δε  συνιστά  άδεια  και  δεν  επιτρέπει  την  λειτουργία  του
καταστήματος.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραμμα Καλλικράτης
- το έγγραφο του Δήμου Θέρμης 
- αίτηση  της  SOKOLOVA  IRINA  2081/24-01-17 για  τη  χορήγηση

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος με τα συνημμένα δικ/κά.

Αποφασίζει ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MAZIΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ζεστής  και  κρύας  κουζίνας
(Αναψυκτήριο)”  της  SOKOLOVA  IRINA  εντός  πρατηρίου  καυσίμων,  στην
επαρχιακή  οδό  Ν.  Ρυσίου  –  Ταγαράδων,  στο  αγρ/χιο  553, της  Δημοτικής
Κοινότητας Νέου Ρυσίου, του Δήμου Θέρμης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2017

Αφού αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
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