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                                                                                               Α∆Α:ΒΛΓΨΩΡΣ-6ΧΙ 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ. 30/2013 

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθµ. Απόφασης. 89/2013 

 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου του ∆ήµου 
Θέρµης  
 
  Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 13η ∆εκεµβρίου 
2013  ηµέρα της εβδοµάδας  Παρασκευή   και ώρα 07:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 
51098 / 9-12-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που 
επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών 
βρέθηκαν παρόντα  9  µέλη, ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος  

Αποστόλου Στυλιανός                            ουδείς 

 Γακούδη Βασιλική  

 Καρκατζίνος Νικόλαος  

 Παπαφιλίππου Νικόλαος        

 Σαµαράς Νικηφόρος  

 Στάθης Κων/νος  

 Χίνη ∆ήµητρα  

 Χρυσοχόου Παύλος  

  Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου ,Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγήθηκε την εκτός ηµερησίας διάταξης συζήτηση ενός θέµατος µε τον 
προαναφερθέντα τίτλο , προκειµένου να  διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες διοικητικές 
διαδικασίες εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών ενόψει των αδειών του 
προσωπικού του ∆ήµου για τις εορτές των Χριστουγέννων. Τα µέλη της  Επιτροπής 
έκαναν οµόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου (σχετ. το άρθρ.75 του 
Ν.3852/2010 ) και το θέµα συζητήθηκε µετά την εξάντληση της συζήτησης των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
  Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας  διάταξης είπε ότι 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/8-6-06 ΦΕΚ 114Α/06) 
πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ.1 στοιχ. Α περ.ι΄ του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη 
ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και 
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των 
δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων καθώς και την 



 2

αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται 
από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 
που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις. 
 
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής σχετική εισήγηση 
του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα  µε την οποία η κ. 
Χαραλαµπίδου Ελένη µε αίτησή της στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από τη κείµενη νοµοθεσία, ζητά τη χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ) που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου του ∆ήµου 
Θέρµης . 
 
  Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε  στα µέλη ότι 
επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε ο απαραίτητος προέλεγχος από τις δηµοτικές 
υπηρεσίες και τα κάλεσε όπως αποφασίσουν για τη χορήγηση ή µη της εν λόγω 
άδειας. 
    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά, τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006) ,του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 και της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1./21220/1-11-2011 (ΦΕΚ 2496/τ.Β΄/4-
11-2011)  
 
                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Εγκρίνει τη χορήγηση στην κ. Χαραλαµπίδου Ελένη προέγκρισης  ίδρυσης 

καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ) που βρίσκεται στην Τοπική 
Κοινότητα Λιβαδίου του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε το εισηγητικό µέρος της 
παρούσης. 
   Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας 
του καταστήµατος. 
  Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας η ενδιαφερόµενη υποβάλλει 
στον οικείο ∆ήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε 
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο 
∆ήµο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η 
προέγκριση ανακαλείται. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 89/2013 

 
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                    ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


