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ΑΔΑ: ΩΧΖΩΩΞΜ-ΨΕΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Αριθμός Απόφασης : 7
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ:
“Εξέταση αίτησης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μπανάβα Γεωργίου”
Στον Πολύγυρο σήμερα, την δεκάτη ογδόη (18η) Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
18:00, στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου

Πολυγύρου, συνήλθε σε

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου του Δήμου Πολυγύρου, ύστερα από την
1824/15-02-2016 πρόσκληση του 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
1. Κατσιακιώρης Νικήτας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρόκου Άννα

2. Σαμαράς Νικόλαος
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 το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης , ανέφερε τα εξής :

ΑΔΑ: ΩΧΖΩΩΞΜ-ΨΕΘ
Στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κατατέθηκε η υπ’ αριθ. 1238/01-02-2016
αίτηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, υγειονομικού ενδιαφέροντος, για
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του κ. ΜΠΑΝΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου το οποίο θα βρίσκεται στη
Γερακινή. Για την ίδια υπόθεση, με την υπ’ αριθ. 804/21-01-2016 αίτησή τους, οι Δημητρίου Γρηγόριος
του Θεοχάρη και Μακρή Αικατερίνη του Δημητρίου ζητούν τη μη χορήγηση ανάλογης προέγκρισης και
άδειας λειτουργίας στο συγκεκριμένο κατάστημα, επικαλούμενοι ότι έχουν στην ιδιοκτησία τους ποσοστό
62,5% επί του οικοπέδου που βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου
εισηγήθηκε θετικά για την προέγκριση διότι στο οικοδόμημα υφίστανται μόνο και κατ’
αποκλειστικότητα καταστήματα και όχι διαμερίσματα ώστε να ληφθούν υπόψη οι υπεύθυνες δηλώσεις
των ιδιοκτητών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε

συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και την ΚΥΑ 10551/23-22007 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013, (ΦΕΚ 3106/Β/9.12.2013), το
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου είναι αρμόδιο για την προέγκριση άδειας ίδρυσης του
παραπάνω καταστήματος, έπειτα από προέλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,
έλαβε υπόψη του την αίτηση του κ. Μπανάβα Γεώργιου με τα σχετικά δικαιολογητικά, το άρθρο 83 του
Ν. 3852/2010 “Πρόγραμμα Καλλικράτης” σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) και την ΚΥΑ 10551/23-2-2007 όπως τροποποιήθηκε από την

Υ.Α.

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013, (ΦΕΚ 3106/Β/9.12.2013), την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου Πολυγύρου, την από 08-02-2016 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Πολυγύρου και
μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, υγειονομικού
ενδιαφέροντος, για «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» του κ. ΜΠΑΝΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Δημητρίου το οποίο θα
βρίσκεται στη Γερακινή.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πολύγυρος 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

