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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4/2017
ΘΕΜΑ 1ο:Χορήγηση ή μη στον κ. Κουντούρη Κων/νο προέγκρισης
ίδρυσης Κ.Υ.Ε. Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών
στον οικισμό Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός, Φεβρουαρίου του έτους 2017,
ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 2597/16-022017 πρόσκληση της Προέδρου κας Πρωτοπαππά Μαρίας - Αντιδημάρχου, η
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου
να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα
τέσσερα (4), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος,
2.Παπαθανασίου
Αθανάσιος,
3.Γεωργίου
Αθανάσιος,
4.Γεωργίου
ο
Χαράλαμπος (1 αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας, στη θέση του
απουσιάζοντος τακτικού Πρωτονοτάριου Δημητρίου).
Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Θεοδώρου Αγγελική, οι
οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :
1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 2514/15-02-2017 αίτηση – υπεύθυνη
δήλωση του κ. Κουντούρη Κων/νου του Σιδέρη, συνοδευόμενη από νόμιμα
δικαιολογητικά, καθώς και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής θεωρημένο από την
Πολεοδομία του Δήμου, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και
Ποτών (ισόγειο κτίσμα) το οποίο ευρίσκεται εντός του οικισμού Σχοίνου της Τ.Κ.
Πισίων.
2.Η από 15-02-2017 εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, σύμφωνα με την οποία πληρούνται όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος,
καθόσον τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι πλήρη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Χορηγεί στον κ. Κουντούρη Κων/νο του Σιδέρη προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) Λιανικής Διάθεσης Τριφίμων
και Ποτών, ευρισκομένου στον οικισμό Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων, σύμφωνα με
την από 15-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου μας.
Η χορηγούμενη προέγκριση ισχύει για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα
παράτασης ισχύος ακόμη δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα πρέπει ο
ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση η
προέγκριση ανακαλείται. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο
χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 4/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Γεωργίου Αθανάσιος
2.Γεωργίου Χαράλαμπος
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος

Πρωτοπαππά Μαρία
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