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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό  5/-27-5-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης. 
 
ΘΕΜΑ:  Αίτηση για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 
“ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” του SHEHI 
AGIM. 
 
Στο Ν. Ρύσιο, σήµερα, Παρασκευή 27 Μαϊου 2015 και ώρα 10.00 στο Γραφείο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου 
Θέρµης, ύστερα από την 17244/23-05-2016 πρόσκληση του προέδρου της 
∆ηµοτικής 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 πέντε (5) µέλη: 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος) 
      2.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
      3.  ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ 
      4.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ 
      5.  ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
 
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 16954/19-05-16 αίτηση, ζητά την 
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ” (Ψητοπωλείο) στην οδό “Αδ. Κοραή & 
Κωνσταντινουπόλεως , στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέου Ρυσίου, του ∆ήµου 
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 
∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, του ∆ήµου 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 ∆ήµο. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 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 ∆ήµου Θέρµης  
- αίτηση του SHEHI AGIM, 16954/19-05-16 για τη χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος µε τα συνηµµένα δικ/κά. 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
 
Τη χορήγηση προέγκριση  ίδρυσης καταστήµατος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ψητοπωλείο)” του SHEHI AGIM, επί της 
οδού Αδαµ. Κοραή & Κωνσταντινουπόλεως στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέου 
Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2016 
 
Αφού αναγνώστηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 
 
 

ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 
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