
 

 

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
        Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

 

                                      

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη    
Tηλ.  : 2313313690   
FAX :  2313313628  
Email: c.koukoutegou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
               της 17/12/2014 

 
Αριθµ.Απόφασης 176/2014    
Αριθ. Πρακτικού:   21/2014 
 
 
 
 

      

                         Θέµα: Ανάκληση-ακύρωση της υπάρ. 153/26-11- 
                         2014 Απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                         Αµπελοκήπων, που αφορά τη χορήγηση  
                         προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήµατος Υγειονοµικού  
                         Ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  
                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –  
                         ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας),  
                         Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο ,καθώς ΚΑΙ  
                         ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ  
                         ΓΕΥΜΑΤΟΣ, Σνακ Μπαρ  επί της οδού 28ης   
                        Οκτωβρίου 64, στον ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ    
                         ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η. 
 

 

 
Σήµερα 17/12/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 
µετά από την Α.Π: 17872/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      

 
Παρόντες: 
1.Κόπτη Ελένη 
2.Γεννηµατάς Ιωάννης     
3. Ματακίδου Μάρθα  
4.Καλαΐτζίδης Σαµψών         
5.Μιχαηλίδου Σοφία                                 
6.Καρµίρης Κωνσταντίνoς 
7.Ταµβάκης Ιωάννης   
8. Τσοντάκη Μαρίνα    
 
Απόντες: 
1.Τσιορβαλάς Συµεών        
2. Βενετικίδης Ιωάννης   
3. Ιακωβίδου Ελένη 



 

 

     
                      
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.           
                Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7o  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου ότι: 
        Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 
2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις 
χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών 
τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά 
ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που 
τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών.  

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. επισηµαίνεται ότι η αρµοδιότητα για 
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρµοδιότητα για τη 
χορήγηση της άδειας µουσικής περιλαµβάνονται µεταξύ των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων των 
συµβουλίων δηµοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστηµα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός 
της χωρικής αρµοδιότητας της δηµοτικής κοινότητας. 

 Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον 
οικείο ∆ήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για 
δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησής - γνωστοποίησης στο ∆ήµο, όλα τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. (παρ.3 άρθρο 1 ΚΥΑ 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’). 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 
3106/09.12.2013/τεύχοςΒ’) η υπ' αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011 (ΦΕΚ 2496/ Β'/4-11-2011) 
καταργείται. Στην παρ.3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 
3106/09.12.2013/τεύχοςΒ’) “∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης 
Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος” αναφέρεται ότι για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της 
προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης 
στο δήµο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση 
ανακαλείται αυτοδικαίως. Όσες προεγκρίσεις έχουν εκδοθεί πριν την 4-11-2011, ισχύουν για 
χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας. Μετά την πάροδο του 
προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος ανακαλούνται. 
          Με την Αριθµ. 153/26-11-2014 απόφαση Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
χορηγήθηκε προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), 
Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο ,καθώς ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ, Σνακ Μπαρ  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 64, στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αµπελοκήπων, στον ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η. 

 Ο ανωτέρω ενδιαφερόµενος µε την υπ.αρ.πρωτ. 17598/9-12-2014 αίτηση του, ζητά την 
ακύρωση - ανάκληση της ανωτέρω υπ.αρ. 129/03-6-2013 απόφασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων περί χορήγησης επ΄ονόµατί του, προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο ,καθώς ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, Σνακ Μπαρ  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 64 για 
προσωπικούς του λόγους.  
          

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε: 
 
Για την ανάκληση-ακύρωση της υπάρ. 153/26-11-2014 Απόφασης της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αµπελοκήπων, που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήµατος 



 

 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), Αναψυκτήριο-
Μπουγατσάδικο ,καθώς ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, Σνακ 
Μπαρ  επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 64, στον ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η σύµφωνα µε 
το σκεπτικό της παρούσας. 

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση  
  
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Ανακαλεί-ακυρώνει την υπάρ. 153/26-11-2014 Απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, 
που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο ,καθώς ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, Σνακ Μπαρ  επί της οδού 28ης 
Οκτωβρίου 64, στον ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, σύµφωνα µε το ανωτέρω σκεπτικό. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 176/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  18/12/2014         
 
 
                                                                              
                                                                                            Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                     
 
 
 
 
                                                                                                               Κόπτη Ελένη 


