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Αριθμ. Απόφασης   138/2015       ΘΕΜΑ: «Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 20
ο
  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

    1.-Την αριθμ. 59/74896/30-12-1020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήματα Οργάνωσης & 

λειτουργίας ΟΤΑ & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με την οποία: «Στην  Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, μεταξύ άλλων απονέμεται και η αρμοδιότητα χορήγησης προέγκρισης, έγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος Υ.Ε καθώς επίσης και η χορήγηση, ανάκληση άδειας μουσικής καταστημάτων. Σε 

Δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων , για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι 

είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας». 

4.-  Την από 2/6/2015 αίτηση του Μελιανού Εμμανουήλ Θεολόγου του  για χορήγηση  άδειας 

προέγκρισης καταστήματος   «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας 

κουζίνας (Εστιατόριο)»  στη νησίδα Αρκιών . 

1. Ότι η  παραπάνω αίτηση συνοδεύεται  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 τα άρθρα 80 &  93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),  

 την  αριθμ. 59/74896/30-12-1020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 την παραπάνω αναφερόμενη αίτηση   

 

ΑΔΑ: 6ΜΟ5ΩΞΦ-Ν3Κ



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

     Τη χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση 

μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας (εστιατόριο)» στη νησίδα των 

Αρκιών , στον Μελιανό Εμμανουήλ του Θεολόγου. 

Επισήμανση: Η χορήγηση προέγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν επέχει θέση οριστικής 

αδείας της επιχείρησης και η λειτουργία της είναι παράνομη πριν την έκδοση της οριστικής άδειας  

και επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  138/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 11/6/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνης                                                                   

ΑΔΑ: 6ΜΟ5ΩΞΦ-Ν3Κ
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