
                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/17-5-2017  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Aρ. Απόφ.: 12/17-5-2017

Περίληψη: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδια-

φέροντος “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύματος χωρίς τραπεζοκα-

θίσματα (Αναψυκτήριο) Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Τυ-

ποποιημένα είδη Παντοπωλείου, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής,

Κατάστημα Ξηρών καρπών & Ζαχαρωδών Προϊόντων, Κατάστημα Πώλησης τυπο-

ποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιί-

ας κλπ, μέσα σε εμπορικό κατάστημα” που θα λειτουργήσει  με την επωνυμία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 1912 , Δημ. Κοιν. Τριλόφου, του

Δήμου Θέρμης.

Σήμερα στις 9 Μαΐου και ώρα 14:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου του

Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας

Τριλόφου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15237/17-5-2017  πρόσκληση της Προέδρου κας

Λιόλιου-Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του

Ν.3852/10.    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει η

νόμιμη απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:

1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος παρών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα Παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:

Με την υπ’ αριθμ. 15125/10-5-2017 αίτησή της η κ.  Αναγνώστου Άννα ζητά χορήγηση

προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση Μαζικής

Εστίασης  πρόχειρου  γεύματος  χωρίς  τραπεζοκαθίσματα  (Αναψυκτήριο)

Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης  Τροφίμων  &  Ποτών  (Τυποποιημένα  είδη

Παντοπωλείου, Πρατήριο Γάλακτος & ειδών Ζαχαροπλαστικής, Κατάστημα Ξηρών

καρπών  &  Ζαχαρωδών  Προϊόντων,  Κατάστημα  Πώλησης  τυποποιημένων

παγωτών,  αναψυκτικών,  ποτών,  ειδών  σοκολατοποιίας,  μπισκοτοποιίας  κλπ,

μέσα  σε  εμπορικό  κατάστημα”  που  θα  λειτουργήσει  με  την  επωνυμία

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 1912 , Δημ. Κοιν. Τριλόφου, του

ΑΔΑ: 7ΤΝΡΩΡΣ-ΖΤΒ



Δήμου  Θέρμης και  καταθέτει  τα  προβλεπόμενα  από  την  ισχύουσα  νομοθεσία

δικαιολογητικά.

Κατόπιν η Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο μετά από  διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, το

έγγραφο  του  Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  και  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων  του

Δήμου Θέρμης και τις σχετικές διατάξεις του  του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη  χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

“Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  πρόχειρου  γεύματος  χωρίς  τραπεζοκαθίσματα

(Αναψυκτήριο)  Επιχείρηση  Λιανικής  Διάθεσης  Τροφίμων  &  Ποτών

(Τυποποιημένα  είδη  Παντοπωλείου,  Πρατήριο  Γάλακτος  &  ειδών

Ζαχαροπλαστικής,  Κατάστημα  Ξηρών  καρπών  &  Ζαχαρωδών  Προϊόντων,

Κατάστημα  Πώλησης  τυποποιημένων  παγωτών,  αναψυκτικών,  ποτών,  ειδών

σοκολατοποιίας,  μπισκοτοποιίας  κλπ,  μέσα  σε  εμπορικό  κατάστημα”  που  θα

λειτουργήσει με την επωνυμία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΝΑ, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 1912 ,

Δημ. Κοιν. Τριλόφου, του Δήμου Θέρμης.

 «Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο,

εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες

κατόπιν  αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική

περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/17-5-2017
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   
            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΛΙΟΛΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΔΑ: 7ΤΝΡΩΡΣ-ΖΤΒ
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