
                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
             ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
             ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
                     ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθμός Απόφασης : 51

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό τη 13 / 2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου

ΘΕΜΑ : « Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του Παπαδημητρίου Ευστράτιου, 
το οποίο βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 15 και Κων-πόλεως 5 στον 
Πολύγυρο.»  

 Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δευτέρα (22) Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.15 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου  Πολυγύρου, συνήλθε σε συνεδρίαση 

το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου  του  Δήμου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την 

17126 / 28 – 09 -2014 πρόσκληση της Προέδρου, 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 τέσσερα (4) μέλη:

             

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             

                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατσιακιώρης Νικήτας        1.  Σαμαράς Νικόλαος

         2. Ρόκκου Άννα                             

       3. Ασημινάρης Χρήστος

           

  4. Βορδός Χρυσοβαλάντης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου Ζέλλιο Νικόλαο.

Ο  Πρόεδρος  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Πολυγύρου  του  Δήμου  Πολυγύρου, 

εισηγούμενος στο πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :     
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 Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 και σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων 

&  Κοινοτήτων  (Ν.  3463/2006)  &  την  ΚΥΑ  10551/23-2-2007  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής 

Κοινότητας  είναι  αρμόδιο  για  την  προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  &  λειτουργίας  καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος,  ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο, στην οποία 

θα δηλώνουν το είδος των καταστημάτων τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία 

και  το  οίκημα  στο  οποίο  αυτά  πρόκειται  να  λειτουργήσουν,  επισυνάπτοντας  τοπογραφικό 

διάγραμμα & διάγραμμα κάλυψης της περιοχής καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.

Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, έχει  κατατεθεί η υπ’ αριθμ. 16765/ 12 – 09 

2014 αίτηση του κ. Παπαδημητρίου Ευστράτιου του Βασιλείου, ο οποίος υπέβαλε δικαιολογητικά 

για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , το οποίο 

βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 15 και Κων-πόλεως 5 στον Πολύγυρο.»  

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

έλαβε υπόψη του την αίτηση του κ. Παπαδημητρίου Ευστράτιου , το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010, 

το  άρθρο  80  του  Κ.Δ.Κ.  (  Ν.  3463/2006)  την  ΚΥΑ 10551/23-2-2007  &  μετά  από  διαλογική 

συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

«ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  ,  το οποίο βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 15 και Κων-πόλεως 5 στον 

Πολύγυρο.»  Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ασημινάρης Χρήστος και Βορδός Χρυσοβαλάντης, 

εγκρίνουν τη χορήγηση προέγκρισης,  υπο τον όρο της μη χρήσης μουσικής.

Η ανωτέρω προέγκριση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της 

έγκρισης.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51 / 2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ   
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