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Από το Πρακτικό  1/2012     της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                                  του ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. Αποφ.    2/2012                               Π ε ρ ί λ η ψ η 

                                                 Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας   

                                                                  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  
                                                                  «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του κ. ΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                              
                                                                   του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Τιθορέας   
                                                                   του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 

 
Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2ην του μηνός 
Μαΐου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
συνήλθε σε συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ΔΗΜΟΥ 
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ύστερα από την υπ’ αριθμ.4835/27-4-2012 έγγραφη 
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.5 του Ν.3852/2010. 
Εφ’ όσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 7 μελών 
της, ήταν παρόντα τα 6 μέλη της, ήτοι: 
 
    ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                  ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Θάνου-Γκενεράλη Ευσταθία (Πρόεδρος)          1. Καρατσώλη Ελένη 
2. Καλλιακούδας Κων/νος   
3. Κουκουτσίδης Ιωάννης                                       
4. Ρεντίφης Στέφανος 
5. Πλακάκης Γεώργιος 
6. Καρατσώλης Κων/νος 
  
 
     Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπιμπίλα 
Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών. 
 
     Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προς συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Περί χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του κ. ΓΡΙΒΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Τιθορέας του  
Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 
      
  
   Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα είπε τα εξής: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο  73  παρ. 1Α του Ν. 3852/2010  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης–πρόγραμμα 
Καλλικράτης» στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι και η 
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απόφαση για προέγκριση  άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος-πρατηρίων άρτου κ.λ.π. 

 
 
 

Κατόπιν αυτού θέτω υπόψην σας την αίτηση του κ. Γρίβα Κωνσταντίνου του 
Γεωργίου  μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, ο οποίος ζητά την προέγκριση 
για άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ» στην Τοπική Κοινότητα Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, και  
κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη 
και την αίτηση του  ανωτέρω  μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά  

 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
  

         Εγκρίνει την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» του κ. ΓΡΙΒΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Τιθορέας του Δήμου 
Αμφίκλειας-Ελάτεια σύμφωνα με το σχετικό διάγραμμα που κατέθεσε. 

  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ.  2/2012 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω 

 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Θάνου-Γκενεράλη Ευσταθία 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

        Καλλιακούδας Κων/νος 

 Καρατσώλη Ελένη 

                      Καρατσώλης Κων/νος 

                      Πλακάκης Γεώργιος 

                      Ρεντίφης Στέφανος 

                      Κουκουτσίδης Ιωάννης 

 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΑΝΟΥ-ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
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