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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πληροφορίες : Θεοδωρίδου Αθηνά     
Tηλ.  : 2313313690   
FAX :  2313313628  
Email: a.theodoridou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 4/2/2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:  23/2013    
Αριθµ. Πρακτικού:    2/2013 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ,  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ επί της οδού Γιαννιτσών 244 εντός 
ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ της εταιρίας «ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  

 
Σήµερα 4/2/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 1606/31-1-13 έγγραφη πρόσκληση του 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.Μανωλόπουλος Βασίλειος          5.Σεραφίδης Ιωάννης        
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία            6. Λαζαρίδης Γεώργιος 
3.Αντάρης Αθανάσιος                    7. Γρηγοριάδη Αρτεµισία 
4. Ζαχαριάδου Παρασκευή             8.Μαξούλιας Παναγιώτης                

                                                                 
Απόντες : 1 Κακής Απόστολος 
2. Μάστακας Γεώργιος     
3. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα                                        
            
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα  
εξής:  
«Με το  από 25/1/2013 έγγραφό µας εισηγηθήκαµε την ανάκληση της υπ’ άριθµ. 58/27-9-2012 
απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Γιαννιτσών 244 (εντός ΚΤΕΛ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης στην ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τ. 
Β’). 
Με την αρ. πρωτ. 1653/31-1-2012 αίτηση της η ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. αιτήθηκε την εκ 

νέου χορήγηση προέγκρισης, επειδή εκ του νόµου το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας είναι 

υποχρεωµένο να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα προέγκριση. 

Η ανωτέρω αίτηση δεν συνοδεύεται µε νέα δικαιολογητικά, διότι δεν έχει µεταβληθεί τίποτε από αυτά 
που υποβλήθηκαν και εξετάσθηκαν κατά την έκδοση της  58/27-9-2012 απόφασης». 
 

 

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   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 



  
Χορηγεί εκ νέου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» 

επί της οδού Γιαννιτσών 244 (εντός ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης στην 

«ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΑΚΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  επειδή συντρέχουν οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα 

νοµοθεσία 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: 23/2013   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη,  05/2/2013  

       
                   Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                         

                                          
 

Μανωλόπουλος Βασίλειος                                                      


