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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 1ον/11-2-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1/2019
ΘΕΜΑ
Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ‘Παιδότοπος’, της Κ. Δ.,
στην Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Θέρμης

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 11η του
μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
αρ.πρωτ:4984/οικ/5-2-2019 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής
Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική
υπάλληλος του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία των μελών, με παρόντα μέλη πέντε (5) μέλη από
σύνολο
πέντε (5) μελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και
εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
73 και 83 του Ν3852/2010 για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται προέγκριση ίδρυσης, για την οποία αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί
εντός δεκαπέντε(15) ημερών από την υποβολή της αίτησης είναι το Τοπικό συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Τοπικού Συμβουλίου την από 4-22019 έγγραφη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και
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τη συνημμένη σε αυτή αίτηση της κ. Κ.Δ. του Δ. μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο
δικαιολογητικά προκειμένου να του χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «
Παιδότοπος», που θα λειτουργήσει στο υπ. αρ. 134 αγροτεμάχιο στην Δ.Κ. Αγίας
Παρασκευής, Δήμου 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 τη πιθανή προέγκριση να προσκομίσει στο αρμόδιο γραφείο
του Δήμου όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά προκειμένου να του
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες
προυποθέσεις.Επίσης ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δίμηνης παράτασης της προέγκρισης.
Σε αυτή τη περίπτωση οφείλει πριν τη λήξη της τρίμηνης προέγκρισης να το γνωστοποιήσει με
αίτησή του στο Δήμο. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος και ζήτησε από τα
μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου
και της αρμόδιας υπηρεσίας τις
διατάξεις
του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τις διατάξεις του Ν.
3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγούν προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
‘Παιδότοπος’, στην κ. Κ. Δ. του Δ. που θα λειτουργήσει στο υπ. αρ. 134 αγροτεμάχιο
στην Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής, Δήμου Θέρμης.
Πριν την λήξη της τρίμηνης προέγκρισης ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση παράτασής
της για δύο ακόμη μήνες, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει με αίτησή του-γνωστοποίηση
στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Η απόφαση προέγκρισης δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την λειτουργία του
καταστήματος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ

H Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
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