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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ    ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ EΝΟΤΗΤΑ      ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  Ταχ. Δ/νση : Αγ. Θεόδωροι  Πληροφορίες: Μπρεζετού Αικ. Τηλέφωνο: 27413-62405                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 9 TΗΣ ΑΠΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ        ΘΕΜΑ1  Περί προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος    «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας   Κουζίνας» και «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο      λόγο οινοπνευματωδών ποτών» Της Μαρίας Κυριάκη του Αλκιβιάδη  το       οποίο  θα λειτουργήσει στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ.  Ο.Τ. 53. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 Ομόφωνα αποφασίζει  θετικά για την προέγκριση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας Κουζίνας» και «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» Της Μαρίας Κυριάκη του Αλκιβιάδη  το οποίο  θα λειτουργήσει στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ.  Ο.Τ. 53.   ΘΕΜΑ 2  Περί  Λήψη απόφασης – γνώμης περί καθορισμού νέων και κενών θέσεων  κυλικείων εντός των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες  του Δήμου.  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28 Ομόφωνα αποφασίζει  θετικά για τον  καθορισμό νέων και κενών θέσεων  κυλικείων εντός των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίας του Δήμου .  ΘΕΜΑ 3 Περί αντικατάστασης άδειας  μουσικών οργάνων  , λόγω  μεταβίβασης άδειας  καταστήματος στην IRIMIEA ANCUTA  του CONSTANTIN .                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Ομόφωνα αποφασίζει  θετικά για την αντικατάστασης άδειας  μουσικών οργάνων, λόγω  μεταβίβασης άδειας  καταστήματος στην IRIMIEA ANCUTA  του CONSTANTIN .                                         



 2 

     ΘΕΜΑ 4       Περί προέγκρισης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος         «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγο          οινοπνευματωδών ποτών στην εταιρεία με τη επωνυμία «ΣΑΜΕΡ Ι.Κ.Ε»           νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Άγγελο Μπούρα του Λουκά το        οποίο  θα λειτουργήσει στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. και στο 63ο χλμ.       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30      Ομόφωνα αποφασίζει  θετικά για την προέγκριση  άδειας ίδρυσης και          λειτουργίας καταστήματος«Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση         κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών στην εταιρεία με τη          επωνυμία «ΣΑΜΕΡ  Ι.Κ.Ε» νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Άγγελο           Μπούρα του Λουκά το  οποίο  θα λειτουργήσει στην οδό Π.Ε.Ο.Α.Κ. και       στο 63ο χλμ.                                                                                                                                                                          Συντάχθηκε και αναρτήθηκε                                                       Άγιοι Θεόδωροι  23/6/2016                                                                                                                 Η Αρμόδια υπάλληλος                                                              Αικατερίνη Μπρεζετού   


