
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

Αρ.Αποφ. 14/2016 

Από το υπ’ αριθ. 9/2016 Πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου  

Ν. Ραιδεστού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΄΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Καφεκοπτείο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο)΄΄ στην οδό 

Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου (οικ 354 ΟΤ53), στη ∆Κ Ν.Ραιδεστού, του ∆ήµου 

Θέρµης της υπό σύσταση εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΗ Γ. – ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ ΣΤ. ΟΕ. 

 

Στη Ν. Ραιδεστό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 16/08/2016 ηµέρα  Τρίτη και 

ώρα 19.30 µ.µ. συνεδρίασε το Τοπικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν. 

Ραιδεστού µετά  την  µε αρ.πρωτ.27642 /09-08 -2016, έγγραφη πρόσκληση του  

Προέδρου του  Τ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί  σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν 

παρόντα 5 δηλαδή: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ     

1. Κατρανιάς Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

2. Ιζδράς Ανέστης                                                                     

3. Αµπουµατχανά Μάριαµ 

4. Σαµψωνίδου Μαρία 

5. Κυριακίδου Ειρήνη 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Κετσενεβλή Κατερίνα γραµµατέας της 

∆ηµ.Κοινότητας Ν.Ραιδεστού  του ∆ήµου Θέρµης για την τήρηση των 

πρακτικών του συµβουλίου. 

Κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης Χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΄΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Καφεκοπτείο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο)΄΄ στην οδό Θεσσαλονίκης – 

Πολυγύρου (οικ 354 ΟΤ53), στη ∆Κ Ν.Ραιδεστού, του ∆ήµου Θέρµης της υπό 

σύσταση εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΗ Γ. – ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ ΣΤ. ΟΕ. 

 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα Καλλικράτης αρµόδιο όργανο για να αποφασίσει για την 

χορήγηση προ έγκρισης είναι το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν.Ραιδεστού, 

το οποίο πρέπει να αποφανθεί εντός (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 

 

ΑΔΑ: 7ΥΥΜΩΡΣ-5ΚΓ



Πριν την λήξη της τρίµηνης προέγκρισης ο ενδιαφερόµενος σε περίπτωση 

παράτασης της για δύο ακόµη µήνες, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει µε αίτηση – 

γνωµοδότηση στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως. 

Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Τοπικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του  

- την εισήγηση  του Προέδρου 

- την υπ’αριθµ.26555/28-7-2016 

- την εισήγηση του Αυτοτελές Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

- τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06) 

- το άρθρο 83του Ν.3852/10 ΄΄ Πρόγραµµα Καλλικράτης΄΄  

                                     ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΄΄ Χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΄΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Καφεκοπτείο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Αναψυκτήριο)΄΄ στην οδό Θεσσαλονίκης – 

Πολυγύρου (οικ 354 ΟΤ53), στη ∆Κ Ν.Ραιδεστού, του ∆ήµου Θέρµης της υπό 

σύσταση εταιρείας ΜΠΑΚΑΛΗ Γ. – ΣΑΛΑΓΚΟΥ∆ΗΣ ΣΤ. ΟΕ. 

  

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2016. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

 

                                         Ακριβές Αντίγραφο 

                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

                                ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΥΜΩΡΣ-5ΚΓ


		2016-08-17T08:46:59+0300
	Athens




