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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ι ΣΘΜΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 6/13-05-2016

Αριθμός Απόφασης 12
ΘΕΜΑ 1
: «Χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης
καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην υπό σύσταση
εταιρεία ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΡΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, που βρίσκεται στην Ίσθμια επί της Λεωφ.Επιδαύρου».
οεκτός

Στην Ισθμία σήμερα στις 13 του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 29/0904-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) περί
«Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5)
μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας βρέθηκαν
παρόντα τρία (3) και απόντα δύο (2), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Π α ρ ο ν τ ε ς : 1)Δήμου Κωνσταντίνος, 2) Βασιλόπουλος Ιωάννης, 3)
Ταρούσης Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς : 1) Γκούμας Νικόλαος 2) Σακελλαρίου Ευθύμιος
Που δεν ήλθαν στη συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 1ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε
υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας την με
αριθμό πρωτοκόλλου 7936/13-05-2016 αίτηση της υπό σύσταση εταιρείας
ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΓΕΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε., νόμιμα

εκπροσωπούμενη, συνοδευόμενη από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, για την
χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, στην
Ίσθμια επί της Λεωφ. Επιδαύρου.
Η προέγκριση άδειας χορηγείται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 της Κ.Υ.Α.
Η απόφαση προέγκρισης ισχύει για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα
παράτασης ακόμη δύο (2) μήνες εντός των οποίων θα πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, αφού έλαβε υπόψη του
τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80
του Ν. 3463/2006 και αυτές της παραγρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,
μετά από προέλεγχο του παραπάνω αιτήματος και μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, ο φ ω ν α,
Αποφασίζει
Χορηγεί στην υπό σύσταση εταιρία ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
& ΓΕΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο.Ε. προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην Ίσθμια επί της Λεωφ.
Επιδαύρου.-

Ο Πρόεδρος
υπογραφή

Η απόφαση πήρε α/α 12/2016
Τα Μέλη
υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτ. Κοινότ.Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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