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      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας  Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 9 της 22-6-
2016.   ΑΠΟΦΑΣΗ -29-  
ΘΕΜΑ 3ον    «Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ, 09/12-3-2015 άδειας μουσικών οργάνων και  
                   παράταση ωραρίου  λόγω αντικατάστασης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας                      καταστήματος στην IRIMIEA ANCUTA του CONSTANTIN  στην οδό ΠΕΟΑΚ     
                   έως 12-03-2018».                                                     Στους Αγίους  Θεοδώρους  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων 
Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων ύστερα από την αριθμ. 10550/16-6-2016 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου  κ. Αριστείδη Κωνσταντή –
Σκουλικαρίτη του Γεωργίου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
83,88 και 89 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα στους 
Συμβούλους και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της 
Δημοτικής Ενότητας. 
O Κ.Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Παρόντες:  1)Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης ,2) Αναστάσιος Τσίτσης 3)    
                   Αγαθονίκη Σπανίδου ,4) Σωτήριος Λημνιώτης ,5) Άγγελος Μποζίκης  
 
  Απόντες   
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου 
πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων 
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη επί του 3ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τον οικείο 
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 

 
 
1) Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 10579/ 16-6-2016 αίτηση της IRIMIEA                ANCUTA του CONSTANTIN συνοδευόμενη από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, για την  Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ, 09/12-3-2015 άδειας μουσικών οργάνων και παράτασης ωραρίου λόγω αντικατάστασης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  .         



      1) Η υπ΄αριθμ. 9/12-03-2015  άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και             
     παράταση ωραρίου της προηγούμενης ιδιοκτήτριας.  
2) Την υπ΄αριθμ. 8443/20-5-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας      
      καταστήματος Υ.Ε. IRIMIEA ANCUTA του CONSTANTIN  της σε      
     αντικατάσταση  λόγω λειτουργίας από νέο πρόσωπο , της υπ΄αριθμ.     
     14438/28-6-2012, όμοιας  αδείας ίδρυσης και λειτουργίας  

 
 Τα μέλη  του Συμβουλίου αφού άκουσαν τα παραπάνω ,έλαβαν υπόψη τους το 
σχετικό φάκελο του ενδιαφερόμενου ο οποίος ήταν πλήρης ,το άρθρο 80 του 
 Ν. 3463/06 ,το άρθρο 83 παρ. 1 του Ν. 3852/10 και  μετά από διαλογική συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
        
    Αντικαθιστά την υπ΄αριθμ. 09/12-3-2015 άδειας μουσικών οργάνων και 
παράτασης ωραρίου λόγω αντικατάστασης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος  στην IRIMIEA ANCUTA του CONSTANTIN  που λειτουργεί στην οδό 
ΠΕΟΑΚ. και θα έχει ισχύ έως 12-3-2018.  
           
  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό  
9/29/22-6-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη     
Συνεδρίαση. 
 
Ο Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  
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