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Θέµα

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ), επί της οδού 

Κοινότητα Αµπελοκήπων, στον ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 
Σήµερα 11/10/2013 ηµέρα Παρασκευή
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 15713/04-10-2013
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
  
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                   5. Καϊκατζάνη
2. Γεννηµατάς Ιωάννης               6 Καρίκας
3 Ορφανίδου Στυλιανή.               7. Πάντσης
4. Καραγιαννίδου Αναστασία        
 
Απόντες 
1. Θεοχαρούδης Θεοχάρης         4. Καλτσογιάννη
2 Τσοµπανοπούλου Μελίσα.  
3 Αβραµίδης Μωυσής.                       
 

                  Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο 
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
µας, η οποία έχει ως εξής: «Θέτουµε υπόψη σας ότι:

Σύµφωνα µε το ά.80 Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το ά

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 

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 κ

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.

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρµοδιότητα για τη 

χορήγηση της άδειας µουσικής περιλαµβάνονται µεταξύ των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων των 
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              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

Θέµα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ), επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88, στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Αµπελοκήπων, στον ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

Παρασκευή και ώρα 17:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              

.                   5. Καϊκατζάνη Μαρία     
               6 Καρίκας Χρήστος  
.               7. Πάντσης Θωµάς  

4. Καλτσογιάννη Γεωργία  

.                        

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

 θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
Οικονοµικών Υπηρεσιών- Τµήµα Τοπικής  Οικονοµικής Ανάπτυξης

Θέτουµε υπόψη σας ότι: 
80 Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το ά

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 

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 

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 11/10/2013 

ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88, στη ∆ηµοτική 

Κοινότητα Αµπελοκήπων, στον ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
ικής Ανάπτυξης του ∆ήµου 

80 Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το ά.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 

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 

αι 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 

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. 

 Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣ∆∆Α επισηµαίνεται ότι στα θέµατα αισθητικής, 

φυσιογνωµίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστηµα που ανήκει στην 

κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου κλπ. 

Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήµατος 

µε κατοικίες. 

 Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόµενο 

συγκεκριµένου καταστήµατος, ενώ η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) 

ηµέρες από την υποβολή της αίτησης. 

 Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 

2496/04.11.2011 τεύχος Β’) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση- 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον 

πρόκειται για εταιρεία, την επωνυµία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, 

δηλώνεται το είδος του καταστήµατος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του 

αντίστοιχου οικήµατος ή ακινήτου το είδος του καταστήµατος και, επισυνάπτεται διάγραµµα της 

περιοχής στο οποίο σηµειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. 

 Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του 

διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα 

εγκατασταθεί το κατάστηµα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισµός της 

Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο 

διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών 

χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση 

καταστήµατος ή εργαστηρίου. 

 Σύµφωνα επίσης µε την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 

(ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β’), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο ∆ήµο 

για την ίδρυση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος εφόσον:  

α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από 

άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιµενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.),  

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών 

αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων) και  

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας. 

 Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόµενη από τις οικείες 

διατάξεις προθεσµία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. 

Με την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 επισηµαίνονται τα 

εξής: «Για τις Επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, 

πριν τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης ο ενδιαφερόµενος, στην 

αίτηση που υποβάλλει στο ∆ήµο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή 

του σύµφωνα µε τη Νέα Υγειονοµική ∆ιάταξη και για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής, 

εντός παρενθέσεως, αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του σύµφωνα µε την 

αντιστοίχηση του παραρτήµατος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονοµικής ∆ιάταξης (µε την έννοια 

της γενικότερης περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της 

Υ.∆ Α1 β/8577/83) Π.χ. Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εµπορίου Επιχείρηση Λιανικής και 

χονδρικής διάθεσης τροφίµων (Λιανική πώληση τροφίµων και πρατήριο ετοίµων φαγητών κλπ)» 

 Στο ∆ήµο µας υποβλήθηκε αίτηση µε αρ. πρωτ. 16015/11-10-2013 του ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση 

καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ), επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων. 

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ήτοι διάγραµµα της περιοχής και 

υπεύθυνη δήλωση. 

 Επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88 και για το συγκεκριµένο κατάστηµα έχει εκδοθεί από 

το ∆ήµο Αµπελοκήπων η υπ΄αριθ.πρωτ.4457/19-4-2005 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 



  
Καταστήµατος ‘’ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ’’ στον ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ο οποίος  έως σήµερα δεν έχει ακυρώσει την άδεια του.  

Μετά από έλεγχο που έγινε στο ανωτέρω κατάστηµα τον Ιούνιο του 2009 ( κατά την 

κοινοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά το κάπνισµα στα Κ.Υ.Ε.), διαπιστώθηκε από τους 

∆ηµοτικούς Αστυνόµους του δήµου µας,  ότι το εν λόγω κατάστηµα έχει διακόψει τη λειτουργία 

του. 

Στο φάκελο της αίτησης περιλαµβάνεται το υπ.αριθµ.6531/3-10-2013 ∆ΟΥ Αµπελοκήπων 

ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης του καταστήµατος, µεταξύ του µισθωτή Κανακαρίδη Βασίλειου 

και των εκµισθωτών α)Σάββα Γρηγοριάδη και β) Ουρανία Γρηγοριάδου καθώς και αντίγραφο 

συµβόλαιο παροχής (σύνδεση) ηλεκτρικού ρεύµατος στις 4-10-2013 της ∆ΕΗ µε τον  Κανακαρίδη 

Βασίλειο καθώς και υπεύθυνη δήλωση ενός εκ των δύο εκµισθωτών, του Σάββα Γρηγοριάδη όπου 

δηλώνει ότι ο προηγούµενος µισθωτής  Βαρυτιµίδης Χρήστος αποχώρησε στις 31/12/2008. 

Επίσης στο φάκελο της  αιτήσεως περιλαµβάνεται η µε αρ. πρωτ. 15721/∆ΤΥ:4559/4-10-

2013  βεβαίωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  σύµφωνα µε την οποία: «Στο 

οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται µεταξύ των οδών Φιλιππουπόλεως–Καλλιβούλου – 

Παπαφλέσσα και Λοχ.∆ιαµαντή του δήµου µας δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από τα ισχύοντα 

Πολεοδοµικά ∆ιατάγµατα ρυµοτοµίας και όρων δόµησης. Επίσης επισηµαίνεται ότι µε την 

τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Αµπελοκήπων, που εγκρίθηκε µε την υπάριθµ.35518/30-8-2005 

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ,που διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 1440 δ/30-12-2005 καθορίζονται 

για το παραπάνω οικοδοµικό τετράγωνο ως χρήσεις ,χρήσεις αµιγούς κατοικίας, όπως 

προσδιορίζονται από µε το άρθρο 2 του από 23-2-87 (ΦΕΚ 166 δ΄/6-3-87) Προεδρικού 

∆ιατάγµατος. Το παρόν χορηγείται για έκδοση αδείας ίδρυσης Κ.Υ.Ε «επιχείρησης µαζικής 

εστίασης πρόχειρου γεύµατος αναψυκτήριο µπουγατσάικο», χρήσης µη επιτρεπόµενης 

στην αµιγή κατοικία σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα επί της οδού 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88. 

 

Επίσης στο ανωτέρω έγγραφο της ∆ΤΥ , αναφέρεται ότι «Στην παραπάνω διεύθυνση 

λειτουργούσε αναψυκτήριο από το έτος 2005 έως 2008. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κλειστό. 

Σήµερα ζητείται να λειτουργήσει κατάστηµα µε µια χρήση ανάλογη µε την προηγούµενη ,σαν 

αναψυκτήριο µπουγατσάδικο. Στο παρελθόν δεν είχαν δηµιουργηθεί επεισόδια ή οποιαδήποτε 

άλλης φύσεως προβλήµατα σε όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του. Επί πλέον το σύνολο 

των ενοίκων της πολυκατοικίας συναινεί στην λειτουργία του µε την ζητούµενη χρήση. 

Λαµβανόµενης υπόψη και της µεγάλης ανεργίας που υπάρχει στον τόπο, η ∆ιοίκηση του ∆ήµου 

θεωρεί ότι µπορεί να λειτουργήσει το κατάστηµα µε το νέο ιδιοκτήτη και η χορήγηση της 

προέγκρισης επαφίεται στην κρίση της Οικονοµικής επιτροπής του δήµου (∆ηµοτικης 

Κοινότητας). 

Επίσης, στη βεβαίωση τονίζεται: « ότι, εάν κατά την λειτουργία της συγκεκριµένης 

δραστηριότητας διαπιστωθούν κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις γενικές 

διατάξεις που αφορούν στην  κατηγορία που η δραστηριότητα ανήκει και οφείλονται στη µη 

σωστή εφαρµογή των περιβαλλοντικών ή άλλων όρων, ο ∆ήµαρχος διατηρεί το δικαίωµα της 

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος». 

 

  Σύµφωνα µε το άρθρο 2  του Π.∆. 23-2/6-3-87 (ΦΕΚ - 166 Α): Κατηγορίες και 
περιεχόµενο χρήσεων γης «Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας, επιτρέπονται μόνο:  

 

1. Κατοικία.  

2. Ξενώνες μικρού δυναμικού (περί τις 20 κλίνες).  

3. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής 

(παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κ.λ.π.).  

4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

5. Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

6. Αθλητικές εγκαταστάσεις.  

7. Θρησκευτικοί χώροι.  

8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις)». 



  
Δεν επιτρέπεται η λειτουργία για επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και 

κρύας κουζίνας ) αναψυκτήριο, μπουγατσάδικο επί της οδού Φιλιππουπόλεως 88 , σύμφωνα με το 

παραπάνω Προεδρικό διάταγμα.  

 

Όσο αφορά περιορισµούς που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, είτε από την 

ισχύουσα νοµοθεσία, είτε από τις τοπικές κανονιστικές  αποφάσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχουν. Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισµοί σχετικοί µε την συστέγαση του µε κατοικίες. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούµε για τη χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ), επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88, στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

στον ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
την ανωτέρω εισήγηση και το παρατιθέµενο σε αυτήν νοµικό πλαίσιο, 

                
       

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ–ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ∆ΙΚΟ), επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 88, στη 

∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, στον ΚΑΝΑΚΑΡΙ∆Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επειδή 

συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.  

 
Η παρούσα απόφαση ∆ΕΝ συνιστά άδεια λειτουργίας και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος.  
 
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος πρέπει να υποβάλλει στην 
υπηρεσία µας, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης 
για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε 
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται. 
 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 187/2013 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  14/10/2013         

                        
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                      
                                   

                                                      Κεσόγλου Παύλος 


