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Αριθµ. Απόφασης: 176/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:   14/2011 

ΘΕΜΑ

Υγειονοµικού

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

Ζωοδόχου

  
Σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ∆ευτέρα
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
από την Α.Π: 14244/13-10-11 έγγραφη
µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
    Παρόντες    

1.Κεσόγλου Παύλος                    
2.Γεννηµατάς Ιωάννης                 8
3.Ορφανίδου Στυλιανή                9.
4.Πάντσης Θωµάς                      10
5.Καραγιαννίδου Αναστασία
6. Θεοχαρούδης Θεοχάρης 

Απόντες 
Ουδείς  

  
                   Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος
        

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα
εξής εισήγηση του Γραφείου Αδειών
«Θέτουµε υπόψη σας ότι: 

1. Σύµφωνα µε το ά.83 παρ
∆ηµοτικής Κοινότητας ασκεί την αρµοδιότητα
καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών

2. Σύµφωνα µε το ά.80 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµα

Για τον προέλεγχο λαµβάνονται
του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
παραλίας, των δασικών περιοχών
αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν
ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους
κανονιστικές διατάξεις των οικείων
φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών
κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό
Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται
µε κατοικίες [ΥΠΕΣ∆∆∆Α 66174/Εγκ
   Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται
συγκεκριµένου καταστήµατος, χορηγείται
κατάθεση της αίτησης και αποτελεί
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
         της 17

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
Ζωοδόχου Πηγής 37, στον Καρακώστα ∆ηµήτριο

∆ευτέρα και ώρα 20:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε

παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

Παύλος                    7.Καρίκας Χρήστος  
Ιωάννης                 8. Αβραµίδης Μωυσής  
Στυλιανή                9. Καλτσογιάννη Γεωργία  

                      10 Καϊκατζάνη Μαρία  
ία      11.Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη
ίου Αδειών Καταστηµάτων: 

83 παρ. 1 περ. β Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) 
ασκεί την αρµοδιότητα χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης

επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων».  
80 N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «πριν από τη χορήγηση

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου». 

προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν χρήσεις
πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του

ριοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων
και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά

και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που
των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Στα

γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα
αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου εκκλησίας

προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση
ΥΠΕΣ∆∆∆Α 66174/Εγκ. 51/29-11-2006]. 

ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από
στήµατος, χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός

τελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

17/10/2011 

προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού 
Καρακώστα ∆ηµήτριο  

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά 
που δόθηκε στον καθένα από τα 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την 

ΦΕΚ Α’ 87) «το Συµβούλιο της 
προέγκρισης ίδρυσης ή εγκατάστασης 

από τη χορήγηση της άδειας 
ται προέγκριση ίδρυσης 

αφορούν χρήσεις γης, την προστασία 
στασία του αιγιαλού και της 

ιστορικών τόπων, καθώς και την 
όπως αυτά ορίζονται από την 
θέσεις που τίθενται στις τοπικές 
αρχών Στα θέµατα αισθητικής, 
για κατάστηµα που ανήκει στην 

εκκλησίας νοσοκοµείου κ.λ.π. 
τη συστέγαση του καταστήµατος 

ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο 
προθεσµία ενός (1) µήνα από την 

άδειας έναρξης επιτηδεύµατος 



  
   Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στον οικείο 
∆ήµο, στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήµατος και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, την 
τοποθεσία και το οίκηµα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό 
διάγραµµα και διάγραµµα κάλυψης της περιοχής, καθώς και το προβλεπόµενο παράβολο. 

3.Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση ΚΥΕ, καθώς και για την αντίστοιχη 
εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηµατογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
σχετική αίτηση προς τον οικείο ∆ήµο. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν 
1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήµατος, οι προσφερόµενες υπηρεσίες ή η 
κατηγορία εγκατάστασης και µνηµονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου 
οικήµατος ή ακινήτου [περιοχή –οικισµός, οδός αριθµός ή οικοδοµικό τετράγωνο] και σχετικό 
διάγραµµα, στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση του καταστήµατος. Επισυνάπτεται, επίσης, και το 
προβλεπόµενο κατά περίπτωση, παράβολο. 
    Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόµενη από τις οικείες διατάξεις 
προθεσµία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. 

4. Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε η µε αρ. πρωτ. 14327/14-10-2011 αίτηση του Καρακώστα 
∆ηµήτριου του Μιχαήλ, µε την οποία ζητά χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος 
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ επί 
της οδού Ζωοδόχου Πηγής 37, στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων. Στην αίτηση επισυνάπτονται 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραµµα της περιοχής και παράβολο 
ύψους 185,00€, το οποίο είναι σύµφωνο µε το οριζόµενο από την ΚΥΑ 61167/2007 για το εν λόγω 
κατάστηµα. 

5. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δηµοτικές υπηρεσίες από τον 
οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω 
καταστήµατος, β) δεν υπάρχουν περιορισµοί που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, 
είτε από την ισχύουσα νοµοθεσία, είτε από τις τοπικές κανονιστικές  αποφάσεις και γ) δεν υπάρχουν 
άλλοι περιορισµοί σχετικοί µε την απόσταση του καταστήµατος ή τη συστέγαση του µε κατοικίες. 

 
Παρακαλούµε να αποφασίσετε για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ επί 
της οδού Ζωοδόχου Πηγής 37, στη δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων, στον Καρακώστα 
∆ηµήτριο του Μιχαήλ». 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως  την ανωτέρω εισήγηση 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία δέκα (10) προς µία λευκή ψήφο (1) 

 
Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ & ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού 
Ζωοδόχου Πηγής 37, στον Καρακώστα ∆ηµήτριο, επειδή συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την 
ισχύουσα νοµοθεσία προϋποθέσεις. 
 
Λευκό ψήφησε η Σύµβουλος κα Τσοµπανοπούλου Μελίσα, δηλώνοντας ότι η προσφορά υπηρεσιών 
διαδικτύου θα πρέπει να είναι δωρεάν µέσω οργανωµένων Υπηρεσιών, καθώς και το γεγονός ότι τα 
καταστήµατα αυτά, µέσω του διαδικτύου προωθούν τον τζόγο και τις παράνοµες δραστηριότητες.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 176/2011   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,   25/10/2011  

          
 

                     Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                                   

                                                           Κεσόγλου Παύλος        


