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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 9
της 25ης ΜΑΪΟΥ 2016

Αριθμός Απόφασης 47
ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ : Ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθμ.41/2016 Απόφασης
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας -Χορήγηση ή μη προέγκριση
άδειας ίδρυσης στην « κα ΤΣΙΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ, με λειτουργία παιδότοπου εντός αυτού ( μικτή επιχείρηση), το
οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Αθηνών 153, στο Λουτράκι.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 25 η του μηνός Μαΐου ,
του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά
την υπ΄. αριθμ. 8481/20-05-2016 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης'', σε
κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν
απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα
(11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα εννέα (9 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6. ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 7. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) αν
και κλήθηκαν νόμιμα.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κα
Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτο ως
κατεπείγοντος, προκειμένου να δοθεί άμεσα η σχετική άδεια.
Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενο για το κατεπείγον των θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως και επί του ανωτέρω 2ου έκτακτου θέματος της ημερήσιας
διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:

1. Η υπ΄ αριθμ. 41/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λ-Π περί
χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης στην «κα ΤΣΙΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» για το
Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΤΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, με λειτουργία παιδότοπου εντός αυτού (μικτή
επιχείρηση), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Αθηνών 153, στο Ο.Τ. 263, στο
Λουτράκι.
2.Η υπ΄ αριθμ. 8744/25-05-2016 αίτηση της ΤΣΙΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ με την
οποία ζητά αλλαγή της κατηγορίας του Κ.Υ.Ε. ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, με
λειτουργία παιδότοπου εντός αυτού ( μικτή επιχείρηση).
3. Το κατατεθέν διάγραμμα κάλυψης περιοχής , από την Πολεοδομία
Δήμου.
4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 23.2.1987, « ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», στο οποίο
εκτός άλλων επιτρέπεται η χρήση « Νο 6 Εστιατόρια, Νο 9 Χώροι συνάθροισης
κοινού».
5. Η από 25 ΜΑΪΟΥ 2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και
Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου, με την οποία προτείνεται η
χορήγηση της αιτούμενης προέγκρισης, καθόσον υποβλήθηκαν όλα τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Η προέγκριση αδείας 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 τρείς (3) μήνες με δυνατότητα
παράτασης ακόμη δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος
να υποβάλλει πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της αδείας 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 Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού
έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3
του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010,
κατόπιν προελέγχου του ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.
ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Aνακαλεί την υπ΄ αριθμ.41/2016 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας περί χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης στην «κα
ΤΣΙΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, με λειτουργία
παιδότοπου εντός αυτού (μικτή επιχείρηση), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ.
Αθηνών 153, στο Ο.Τ. 263, στο Λουτράκι.

2)
Χορηγεί στην « κα ΤΣΙΑΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ» προέγκριση άδεια
ίδρυσης για το Κ.Υ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, με λειτουργία παιδότοπου εντός αυτού
(μικτή επιχείρηση), το οποίο βρίσκεται επί της οδού Λ. Αθηνών 153, στο
Λουτράκι.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 47/2016.
Η Πρόεδρος

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 26/05/2016
Η Πρόεδρος Δ.Κ.

Τα Μέλη

