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ΘΕΜΑ 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων & Ποτών (Κατάστηµα πώλησης προϊόντων 

τυροκοµίας, εντός εργοστασίου παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων)» που θα 

λειτουργήσει µε την επωνυµία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΚΕ, στο υπ΄αριθµ.976 αγροτεµάχιο 

∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης 

 

Στα Βασιλικά, σήµερα την 25-4-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ΄αριθµ. 21767/20-4-2017 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία ανακοινώθηκε και 

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) µέλη: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                       Κανείς 

2.Βέργος Χρήστος 

3.Μιχαλάκα Αγγελική  

4.Τσολάκη Ελευθερία               

5.Γραµµένος Λεωνίδας  

            

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος 

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Σύµβουλος κ.Βέργος Χρήστος ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για τους  

λόγους όπως αυτοί κατατέθηκαν εγγράφως. 

Το Συµβούλιο απέρριψε το αίτηµά του και κηρύχθηκε η  συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

αρ.67 παρ.7 Ν.3852/10 πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διατάξεως θέτω προς 

συζήτηση το εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων 

& Ποτών (Κατάστηµα πώλησης προϊόντων τυροκοµίας, εντός εργοστασίου παραγωγής 

τυροκοµικών προϊόντων)» που θα λειτουργήσει µε την επωνυµία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΚΕ, 

στο υπ΄αριθµ.976 αγροτεµάχιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την χορήγηση της 

προέγκρισης ίδρυσης του ανωτέρω καταστήµατος εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη 

της εισήγησης διαφορετικά αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία λογίζεται ότι η άδεια έχει 

χορηγηθεί σιωπηρά. 

Επειδή όµως η επόµενη συνεδρίαση προγραµµατίζεται µετά το πέρας του δεκαπενθηµέρου 

και συνεπώς δε θα µπορέσει να συζητηθεί εµπρόθεσµα το παραπάνω θέµα παρακάλεσε για τη 

λήψη της σχετικής απόφασης 

Όλοι οι παρόντες σύµβουλοι αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα της εκτός 

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.83 του Ν.3852/2010 για την 
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ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος, απαιτείται  προέγκριση 

ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της  ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ.:12674/20-4-2017 

εισήγηση του γραφείου αδειών καταστηµάτων του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την οποία 

διαβιβάστηκε η αίτηση της εταιρείας ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΚΕ  µαζί µε όλα τα προβλεπόµενα από 

το Νόµο δικαιολογητικά προκειµένου να της χορηγηθεί προέγριση ίδρυσης καταστήµατος 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων & Ποτών 

(Κατάστηµα πώλησης προϊόντων τυροκοµίας, εντός εργοστασίου παραγωγής τυροκοµικών 

προϊόντων)» που θα λειτουργήσει στο υπ΄αριθµ.976 αγροτεµάχιο ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης. 

Επισηµαίνεται ότι η προέγκριση δεν αποτελεί άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος. 

Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία  του χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια και η 

µη συµµόρφωση επιφέρει τη σφράγιση του καταστήµατος. 

Ο ενδιαφερόµενος οφείλει µετά την πιθανή προέγκριση να προσκοµίσει στο αρµόδιο γραφείο 

του ∆ήµου όλα τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία δικαιολογητικά προκειµένου να του 

χορηγηθεί ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εφ΄ όσον πληρούνται  όλες οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση ανακαλείται.  

Επίσης 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 ∆ήµο.Σε 

διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως. 

Επίσης η απόφαση προέγκρισης δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει τη λειτουργία του 

καταστήµατος. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και  

κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

 Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου, την εισήγηση του αρµόδιου γραφείου  και τις διατάξεις του αρ.83 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 

Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων & Ποτών (Κατάστηµα πώλησης προϊόντων τυροκοµίας, 

εντός εργοστασίου παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων)» που θα λειτουργήσει µε την 

επωνυµία ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΙΚΕ, στο υπ΄αριθµ.976 αγροτεµάχιο της κτηµατικής 

περιφέρειας Βασιλικών  ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών ∆ήµου Θέρµης.  
Ο Σύµβουλος κ Βέργος Χρήστος απείχε από τη ψηφοφορία. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 2/2017 

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ 
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