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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης  13/2016

Από  το  Πρακτικό  της  αρίθ. 6/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Μεγαλόπολης 

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής και 
επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  πλήρους  γεύματος»  (Καφενείο-ταβέρνα/ψησταριά)  που 
βρίσκεται  στην  Τ.Κ.  Ζώνης  και  που  θα  λειτουργήσει  υπό  τη  διεύθυνση  του  κ.  Μανιάτη 
Παναγιώτη του Γεωργίου.

Στη Μεγαλόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  28η  του μήνα Ιουλίου  του έτους  2016, 
ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη  και  ώρα  12:00  μ.μ  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση  η  Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Μεγαλόπολης, μετά  την  10494/18-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της κ. Νικήτα Τζιούβελη (Αντιδήμαρχος) ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος της Ε.Ποι.Ζω με την 
1250/2014 απόφαση Δημάρχου. Η ανωτέρω πρόσκληση επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
-Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες τέσσερις (4), ήτοι: 

Παρόντες
1. Τζιούβελης Νικήτας Πρόεδρος – σύμφωνα με 

την 1250/2014 απόφαση Δημάρχου.
2. Δούκουρης Ανδρέας 
3. Μαρκολιάς  Γεώργιος  -τακτικό  μέλος 

σύμφωνα με την 399/2014 απόφ. Δ.Σ
4.  Κανέλλος Βασίλειος

Απόντες

1. Δάρρας Αθανάσιος 
2. Κουρέτας Γεώργιος 
3. Γαλάνη Δέσποινα 

Για την τήρηση των πρακτικών παρέστη η υπάλληλος του Δήμου Λέφα Δήμητρα, η οποία ορίστηκε με 
την αριθ. 1065/2014 απόφαση Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, κ. Τζιούβελης Νικήτας, αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και 
πριν  τη  συζήτηση των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης  εισηγήθηκε  το  1ο θέμα  εκτός ημερήσιας 
διάταξης  με  τίτλο:  Προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 
«Επιχείρηση  αναψυχής  και  επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  πλήρους  γεύματος»  (Καφενείο-
ταβέρνα/ψησταριά) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζώνης και που θα λειτουργήσει υπό τη διεύθυνση 
του κ. Μανιάτη Παναγιώτη του Γεωργίου

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως το θέμα αυτό που αφορά στην προέγκριση ίδρυσης ΚΥΕ, 
έφθασε στη γραμματεία της επιτροπής, αφού είχε συνταχθεί η ημερήσια διάταξη και φέρει τον αρ.  
πρωτ. 10875/28-07-2016. Στη συνέχεια, ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να το συζητήσουν και να 
λάβουν  σχετική  απόφαση,  κατά  την  τρέχουσα  συνεδρίαση  ως  κατεπείγον  καθώς  η  καλοκαιρινή 
περίοδος έχει φθάσει ήδη στη μέση. Έτσι, κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης του εκτός ημερήσιας θέματος αυτού. 

Τα μέλη της Ε. Ποι. Ζω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 αφού 
αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου 
της επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παραπάνω θέμα 
που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 10875/28-07-2016 αίτηση –Υπ. 
Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο Δήμο από τον κ. Μανιάτη Πανα-
γιώτη του Γεωργίου και που αφορούν στο υπό ίδρυση ΚΥΕ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζώνης του Δή-
μου Μεγαλόπολης, με δραστηριότητα  «Επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους  γεύματος»  (Καφενείο-ταβέρνα/ψησταριά),  μεταξύ  των  οποίων  (α)  το  αρ.  πρωτ. 
10732/25-07-2016 Συμφωνητικό Μίσθωσης που υπεγράφη μεταξύ του υποφαινόμενου και του Δη-
μάρχου κ. Παπαδόπουλου Διονυσίου και (β) την απόφαση 289/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου με τίτλο «Έγκριση πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτι-
κού ακινήτου –καφενείου, ταβέρνα-ψησταριά στην Τ.Κ. Ζώνης του Δήμου Μεγαλόπολης» . 
 
Η Ε.Ποι.Ζω αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ομόφωνα  

Χορηγεί  προέγκριση  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  αναψυχής  και 
επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος» (Καφενείο-ταβέρνα/ψησταριά) που βρίσκεται 
στην  Τ.Κ.  Ζώνης,  Δήμου  Μεγαλόπολης  και  το  οποίο  θα  λειτουργήσει  υπό  τη  διεύθυνση  του  κ. 
Μανιάτη Παναγιώτη του Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2016.
Γι΄ αυτό συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα Μέλη
    Υπ/φή                                                                                         Υπ/φές 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  Αντιδήμαρχος

Νικήτας Τζιούβελης
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