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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2011 Συνεδρίασης 

του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 18/2011                                 
                                                
                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                         
«Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(καφέ) επί της οδού Ν.Τρυπιά 15 στο όνοµα 
της κας Χριστίνας Κεσέρογλου»                                    

                                          
                                                                                                                         
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Ραιδεστού 21 σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 8 µ.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄ αριθ. πρωτ. 11569/10/6-10-2011 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Κυριακής Ναθαναήλ, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10, παρισταµένου 
ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πετράκη Γεωργίου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν :  



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος  
2. Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος 
3. Τσιδήµας Βασίλειος  
4. Φαφούτη Σοφία  
5. Μέρτικα Φιλιώ  
6. Σταµατελόπουλος Ηλίας  
7. Λούτας Νικόλαος  
8. Παναγούλης Αντώνιος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Σταθούλια Αιµιλία  
2. Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη  
3. Λιώλη Σοφία  

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας και εισηγούµενη το 2ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
    Με το άρθρο 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον ∆ήµαρχο. Πριν 
από την χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η 
οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1α του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), 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, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει 
λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και 
τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
    Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός 
µήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την 
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
     Η κα Χριστίνα Κεσέρογλου κατέθεσε την υπ΄αριθ. πρωτ. 10967/19-9-2011 
αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για την 
χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήµατος καφέ επί της οδού 
Ν.Τρυπιά 15, περιφερείας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας. 
 
       Καλούµεθα λοιπόν, µετά και το αριθ. πρωτ. 11399/23-9-2011 έγγραφο 
του Γραφείου Καταστηµάτων του ∆ήµου µε το οποίο αιτείται τη λήψη της 
σχετικής απόφασης, και αφού ελέγξουµε τα στοιχεία του φακέλου, όπως 
αποφασίσουµε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήµατος, έτσι 
ώστε στην συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του φακέλου και 



έχουν πληρωθεί όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, να χορηγηθεί η αιτούµενη 
άδεια για την λειτουργία αυτού. 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 11/2011 Πρακτικό του 
Συµβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της κας Προέδρου, το σχετικό φάκελο του καταστήµατος και τις 
διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
του άρθρου 83 παρ. 1α του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και αυτές των αριθ. 
πρωτ. 66174/29-11-2006 και 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίων του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. αντιστοίχως, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος (καφέ) επί της οδού Ν.Τρυπιά 15, περιφερείας της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, στο όνοµα της κας Χριστίνας Κεσέρογλου, 
έτσι ώστε στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του φακέλου 
και έχουν πληρωθεί όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις, να χορηγηθεί από το 
∆ήµο η αιτούµενη άδεια για την λειτουργία του καταστήµατος. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  18/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 


