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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο Πρακτικό της συνεδρίασης της 18/2/2015 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Βάρης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/2015
ΘΕΜΑ : Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων
και ποτών στη Μαρία Βαμβακούση στη Βάρη.

Στη Βάρη και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
σήμερα την 18η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:00
συγκεντρώθηκε εκτάκτως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά την με Α.Π 3746/18-2-2015
πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βάρης σύμφωνα με
τα άρθρα 88, 89 και 90 του Ν. 3852/2010, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά και αφού
υπέγραψαν αποδεικτικό παραλαβής. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου
ότι επί συνόλου 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη όπως φαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.

Ιωσήφ Ρούσσος (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Αικατερίνη Μακρυωνίτου
Θεόδωρος Τσέκενης
Αλφόνσος Σαργολόγος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ιωσήφ Σαργολόγος (Πρόεδρος)

Στην Συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος
Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.
To λόγο πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας και συνοψίζοντας
εισηγήθηκε τα εξής: το Γραφείο αδειοδότησης εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με το 3654/17.2.2015 έγγραφό του, μας έστειλε την αίτηση της Μαρίας
Βαμβακούση του Σπυρίδωνος, κατοίκου Βάρης, με την οποία ζητά την προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών στην περιοχή Βάρη
Σύρου, και μας ζητά τη λήψη απόφασης έγκρισης ή μη χορήγησης προέγκρισης.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του αναπληρωτή Προέδρου, την διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε, είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
«λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών στην περιοχή Βάρη Σύρου» στην Μαρία Βαμβακούση του
Σπυρίδωνος, κάτοικο Βάρης.
Η προέγκριση θα ανακληθεί αυτοδικαίως στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη δεν υποβάλλει στο
Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης ή πέντε μηνών συνολικά εφόσον η
ενδιαφερόμενη έχει έγκαιρα υποβάλλει αίτηση παράτασης για δύο επιπλέον μήνες, όπως προβλέπεται
από την με αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 και 34825 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 3402 και
3403/Β/31.12.2013).
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

Οι Σύμβουλοι
Αικατερίνη Μακρυωνίτου
Αλφόνσος Σαργολόγος
Θεόδωρος Τσέκενης

Ιωσήφ Ρούσσος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΒΑΡΗ, 18/2/2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ

Ιωσήφ Ρούσσος
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