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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 13ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δροσιάς.

ΘΕΜΑ:  Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος 
πρατήριο άρτου, γάλακτος ειδών ζαχαροπλαστικής με πώληση καφέ 
επ΄ονόματι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΡΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.
   Στη  Δροσιά  σήμερα,  28   Ιουνίου  2011  και  ώρα  09.00,  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό 
Συμβούλιο,  ύστερα  από  την  20177/23-06-2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρο 88 παρ. 2 και 
86 του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  δηλαδή  σε 
σύνολο τεσσάρων (4) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τέσσερα (4) μέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος              Κωνσταντίνου Παναγιώτης-Βίκτωρ
2.Μήλα Λαμπρινή                          
3.Τεχλικίδης Μιχαήλ
4.Καρκούλης Νικόλαος
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σεϊντή Μαρία

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής:

  
Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από 
το  άρθρο  83  του  Ν.  3582/2010,  στα  καταστήματα  υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  πριν  από  τη  χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και 
λειτουργίας  χορηγείται  προέγκριση  ίδρυσης,  η  οποία  εκδίδεται 
ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας.
Θέτουμε  υπόψη  σας  τη  με  αριθμό  πρωτ.  96/23-5-2011  αίτηση  της 
εταιρείας  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΞΕΡΑΣ   και   ΣΙΑ   Ε.Ε δια  του  νομίμου 
εκπροσώπου της   Βασιλείου  Ξέρα,   που ζητά προέγκριση άδειας 
ίδρυσης  καταστήματος  πρατήριο   άρτου,   γάλακτος   και   ειδών 
ζαχαροπλαστικής  με  πώληση  καφέ, όπως προβλέπει και η οικεία 
οικοδομική άδειά του, που βρίσκεται επί της   Στρατηγού  Πετρίτη 
6, για λήψη σχετικής απόφασης.



Ο  σχετικός  φάκελος  έχει  συμπληρωθεί  με  όλα  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το άρθρο 80 του Ν.3463/2006 
για την προέγκριση του αιτήματος και τα περιλαμβάνει συνημμένα 
στην αίτηση. 
Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν. 
3852/10 προτείνεται να ληφθεί σχετική απόφαση για τη χορήγηση 
προέγκρισης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήματος 
‘’πρατήριο   άρτου,  γάλακτος  και  ειδών  ζαχαροπλαστικής  με 
πώληση  καφέ στον   ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΞΕΡΑ  και  ΣΙΑ  Ε.Ε  επί  της  οδού 
Στρατ. Πετρίτη  6  στη  ΔΡΟΣΙΑ. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος πρατηρίου άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής με 
πώληση καφέ επ΄ονόματι ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΞΕΡΑΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού 
Στρ.Πετρίτη 6 στη Δροσιά.

   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 31/11 και υπογράφεται από όλα 
τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
        Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

      Ιωαννίδης Χαράλαμπος 


