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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2015  της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου 

           

 ΘΕΜΑ :  Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Αναγνωστούδη Αναστασίας 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Στην Ορμύλια  σήμερα,   στις 13   Νοεμβρίου  2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα  

18:30μ.μ στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας  Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου  

συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας   Ορμύλιας του 

Δήμου  Πολυγύρου,  ύστερα από την 19891/9-11-2015 έγγραφη  πρόσκληση του  

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο   πέντε (5) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  πέντε (5)  μέλη:  

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σαραφίδης Αναστάσιος 

Τσιπέλης Δημήτριος 

Γουργούρης Βασίλειος 

Γεωργούδης Γεώργιος 

Τσινάς Ιωακείμ 

 

       

0 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του  

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου 

Πολυγύρου κ. Σαραφίδης Αναστάσιος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Προέγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος Αναγνωστούδη 

Αναστασίας» ανέφερε ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 και σε 
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συνδυασμό με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) & την 

ΚΥΑ 10551/23-2-2007 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας είναι αρμόδιο για 

την προέγκριση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο, στην οποία 

θα δηλώνουν το είδος των καταστημάτων τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την 

τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτά πρόκειται να λειτουργήσουν, 

επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, έχει κατατεθεί αίτηση της κας 

Αναγνωστούδη Αναστασίας, η οποία υπέβαλε δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας 

ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που θα είναι «Κομμωτήριο» και το οποίο βρίσκεται στην Ορμύλια 

της Δ.Κ. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου. 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας, αφού άκουσε την εισήγηση του 

Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το άρθρο 83 του 

Ν.3852/2010, το άρθρο 80 του Κ.Δ.Κ.( Ν. 3463/2006), την ΚΥΑ 10551/23-2-2007 & 

μετά διαλογική συζήτηση 

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

Προεγκρίνει την άδεια ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος παροχής υπηρεσιών  

της Αναγνωστούδη Αναστασίας του Κωνσταντίνου, το οποίο θα είναι 

«Κομμωτήριο»  και βρίσκεται στην Ορμύλια  της Δ.Κ. Ορμύλιας του Δήμου 

Πολυγύρου. 

Η παρούσα ισχύει για τρεις μήνες συν δύο μήνες μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου. 

                          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό    61/2015 

 

          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

     

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                     ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                     
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