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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    14/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 182/2016            

       

  ΘΔΜΑ: « ΠΡΟΔΓΚΡΙΗ ΙΓΡΥΗ Κ.Υ.Δ. (Γ.ΒΔΛΩΚΑ)» 
 
 

  ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ13 
ε
 ηνπ κήλα  

Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 3305/9-06-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 13, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόνηες  

1.-Παηοσλιάς  Κωνζηανηίνος (Πρόεδρος),  2.- Πανηελής Βαζίλειος, 3.- Μπακάλη  

Μαρίνα, 4.- ηάϊκοσ Μαρία, 5.- Υριζηόθας  Δσζηράηιος, 6.-αμπάνης  

Γημήηριος, 7.- Κανέλλοσ Δλένη, 8.- Κακούρης Νικόλαος, 9.- Οικονόμοσ 

ηράηος, 10- Κεραμίδας Γεώργιος,  11.- Καρνέζης  πσρίδων, 12.- Μπιζηίνα 

Γέζποινα,13.Παπαϊωάννοσ πσρίδων 

 

Απόληεο 

1.Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,3.Μπόγξεο 

Νηθόιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,6.Αλδξένπ 

Υξπζνύια,7..Ρειάθε Θενδώξα,8.Αζαλαζίνπ άββαο. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 2.-Κνηδηάο ηακάηηνο 

Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 3.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. 

Άλσ Φαλαξίνπ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο,6.-Καπέιινο 

Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
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ΘΔΜΑ 18
ο
                                              ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 182 

 

Εισηγούμενος  ο Πρόεδρος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Δ.Σ. 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 3322/9-06-2016 αίτηση της κ.Γεωργία Βελώκα του 

Χαραλάμπου  καθώς επίσης και ολόκληρο το σχετικό φάκελο, στον οποίο 

περιέχονται τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Δήμο, για προέγκριση 

ίδρυσης καταστήματος Υ.Ε. «ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ 

(ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ)». Εν συνεχεία θέτει υπόψη το Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006) κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 

συγκεκριμένα του άρθρου 80 του παρόντος, για την ίδρυση και λειτουργία των 

ανωτέρω καταστημάτων απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο. Πριν 

από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση 

ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση  του Δ.Σ. μετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η προέγκριση της ίδρυσης συνίσταται στη 

δυνατότητα από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται μέσα 

σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης 

και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

      Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

2218/94 (ΦΕΚ 90/ Τα/13-06-1994) και ειδικότερα με το άρθρο 41 παρ. ιθ΄, κ΄, κα΄, 

κβ΄, κγ΄, μεταβιβάζονται στις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. , Α΄ Βαθμού, μεταξύ των 

άλλων και η έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της αιτούσας. Για την προέγκριση λαμβάνονται 

επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, 

πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού, της 

παραλίας και των δασικών περιοχών των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 

καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης όπως 

αυτά ορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις που τίθενται στις Δημοτικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων 

Δημοτικών Αρχών. 

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου : 

Α. προβούν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την 

αίτηση. 
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Β. αποφασίσουν για την προέγκριση ή μη της ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος της αιτούσας. 

 
Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη : 

1. την εισήγηση του Προέδρου,  

2. τις διατάξεις του άρθρου 41 και του Ν. 2218/94, του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 

1829/89,  

3. τις διατάξεις του άρθρου 80 κύρωση του Δ.Κ.Κ. του Ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.2α του Ν. 3536/2007, 

4. την με αριθμό πρωτοκόλλου 3322/9-06-2016 αίτηση της κ. Γεωργίας Βελώκα  

καθώς επίσης και  

5. ολόκληρο το σχετικό φάκελο, στον οποίο περιέχονται τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί στο Δήμο, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

1.  Την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ως «ΛΙΑΝΙΚΗ 

ΔΙΑΘΕΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-

ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ)»  στην Τ.Κ Λουτροπόλεως-Μεθάνων του Δ. Τροιζηνίας – 

Μεθάνων της κ.Γ.Βελώκα , με τη διατήρηση του δικαιώματος ανάκλησης της σε 

περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως από πλευράς της αιτούσας, 

προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα 

υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας. 

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος θα εκδοθεί μέσα σε 

δεκαπέντε (15) ημέρες, αφού συμπληρωθεί ο φάκελος και σύμφωνα με την Υ.Δ. 

Υ1γ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ.2718Β΄/8-10-2012). 

3. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης (δια του Δημάρχου) 

της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του. 

4. Η παρούσα αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης 

επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

5. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων . 

 

 

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 182/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


