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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1/2016 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Πολυγύρου
Στον Πολύγυρο σήµερα την εικοστή (20) Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την 1/2016 πρόσκληση του Προέδρου που
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγµατοποιήθηκε από τον Α!
Αντιδήµαρχο κ.Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του ∆ηµάρχου κ.Αστερίου
Ζωγράφου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα
επτά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7)
µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ζωγράφος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

2. Σαράντη Μαρία
3. Σιδέρης Νικόλαος
4.Ζούνη Στέλλα
5. Φυλαχτός Χρήστος
6. Χριστιανού Αγγελική
7. Πάνος Ιωακείµ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Πολυγύρου Μαρία
Θεοδώρου.

Αριθµός
έκτακτο

θέµατος:1ο «Προέγκριση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος»

Αριθµός απόφασης:1

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Βορδός Χρήστος,
εισηγούµενος το 1ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι η κ.
ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΟΥ∆Α του Αθανασίου, κάτοικος Τ.Κ. Γαλαρινού, υπέβαλε αίτηση
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για προέγκριση
γνωστοποίησης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος λιανικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών για «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» το οποίο
βρίσκεται στην Τ.Κ. Γαλαρινού.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» σε συνδυασµό µε το άρθρο 80 του κώδικα ∆ήµων &
Κοινοτήτων (Ν.3463/06) & την ΚΥΑ 10551/23.2.2007, είναι αρµόδια για την
προέγκριση γνωστοποίησης ίδρυσης του παραπάνω καταστήµατος, έπειτα από
προέλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε
την αίτηση της κ. ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ, εξέτασε τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν και µετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Οµόφωνα
Αποδέχεται την αίτηση της κ.ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ του Αθανασίου και
εξουσιοδοτεί τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Ανθεµούντα για την χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ» το οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην Τ.Κ. Γαλαρινού της
∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµούντα του ∆ήµου Πολυγύρου.-

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 20η Ιανουαρίου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
κ.α.α.
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