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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

 

Από ηο Πραθηηθό ηες 14ες ζσλεδρίαζες ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ ηες Γεκοηηθής 

Κοηλόηεηας Γροζηάς. 

 

 

ΘΕΜΑ:Πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

πξαηήξην άξηνπ θαη εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο ζηνλ θ. Κεληίξνγινπ 

Κωλζηαληίλν. 
 

   Σηε Δξνζηά ζήκεξα,20 Ινπιίνπ 2011 θαη ώξα 09.00, ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Τνπηθό Σπκβνύιην, 

ύζηεξα από ηελ 22938/14-07-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε 

λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθωλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 2 θαη 86 ηνπ 

Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε 

ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα ηξία (3) κέιε ήηνη: 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηωαλλίδες Υαράιακπος              Σετιηθίδες Μηταήι 

2.Μήια Λακπρηλή                     Καρθούιες Νηθόιαος     

3.Κωλζηαληίλοσ Βίθηωρ 

 

  Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα Μειέηε Θενδώξα 

   

      

     Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο καο ιέεη όηη 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 

83 ηνπ Ν. 3582/2010, ζηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πξηλ από ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε 

νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο. 

Θέηνπκε ππόςε ζαο ηε κε αξηζκό πξση. 120/20-6-2011 αίηεζε ηνπ  Κεληίξινγινπ 

Κσλζηαληίλνπ,πνπ δεηά πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πξαηήξην  

άξηνπ θαη  εηδώλ  δαραξνπιαζηηθήο,πνπ βξίζθεηαη επί ηεο Λ.Δηνλύζνπ, γηα ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο. 

Ο ζρεηηθόο θάθεινο έρεη ζπκπιεξσζεί κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 80 ηνπ Ν.3463/2006 γηα ηελ πξνέγθξηζε ηνπ 

αηηήκαηνο θαη ηα πεξηιακβάλεη ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε.  

Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξ. 1
α
 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/10 

προηείνεηαι λα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηε τορήγηζη  προέγκριζης άδεηαο 



ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ‘’πραηήριο άρηοσ και ειδών  

ζαταροπλαζηικής ζηον ΚΕΝΤΙΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  επί  ηης  οδού 

Λ.Διονύζοσ 9  ζηη  ΔΡΟΣΙΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

 

Σελ προέγθρηζε άδεηας ίδρσζες θαη ιεηηοσργίας θαηαζηήκαηος πραηήρηο άρηοσ 

θαη εηδώλ δαταροπιαζηηθής ζηολ θ.Κεληίριογιοσ Κωλζηαληίλο εθόζολ, είτε όια 

ηα απαραίηεηα δηθαηοιογεηηθά.   

 

 

   Ζ Απόθαζε ασηή πήρε ηολ αρηζκό 34/11 θαη σπογράθεηαη από όια 

ηα κέιε ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ ποσ ζσκκεηείταλ ζηε σλεδρίαζε. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

       Αθρηβές Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπηθού σκβοσιίοσ 

 

 

 

    Ηωαλλίδες Υαράιακπος  

 

 

 

 


