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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ     

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθ. 07/2016 

συνεδριάσεως του Συµβουλίου ∆. Κ. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης 
Αριθ. Αποφάσεως 13/2016                                                     

                                                                                                      Περίληψη   

                                                     ́ ΄ Εισήγηση για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΄΄.         

                                                          

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της ∆ηµ. Kοιν. Ταγαράδων του ∆ήµου Θέρµης, σήµερα 19 
Μαΐου ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00, συνήλθε το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοιν. Ταγαράδων του 
∆ήµου Θέρµης σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρίθ 16201/16ης-04-2016 
έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε κάθε σύµβουλο και 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της ∆ηµοτικής Κοινότητας σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
παρακάτω θέµα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              
2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                            
3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                               ΚΑΝΕΙΣ 
4) ΤΣΟΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
5) ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     

    
  O πρόεδρος κ. ∆ηµήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του  Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ταγαράδων και εισηγούµενος το 1ο 

της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη  
την µε αριθµ. πρωτ.: 15666/11-05-2016 εισήγηση του γραφείου αδειών καταστηµάτων του ∆ήµου 
Θέρµης σύµφωνα µε την οποία διαβιβάστηκε αίτηση του ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΖΩΗΣ, µε 
την οποία ζητά την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)” το 
οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 25 στη ∆. Κ. Ταγαράδων, του ∆ήµου Θέρµης 
και κατέθεσε  τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα Νοµοθεσία δικαιολογητικά (χρήσεις γης, 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήµατος, διάγραµµα κάλυψης). 

 
Ύστερα από τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη:   
 

1. Το άρθρα 83 του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 
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2.  Την υπ’ αρ. 13807/27.4.2016 Βεβαίωση της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Θέρµης, στο αρ. 
61 οικόπεδο του Ο. Τ. 15 οι χρήσεις γης είναι “τοπικό κέντρο” και η αιτούµενη χρήση είναι 
επιτρεπτή,  
πρότεινε την χορήγηση της προέγκρισης επισηµαίνοντας ότι: 

• Η εν λόγω προέγκριση δεν αποτελεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος.  
• Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία του χωρίς την απαιτούµενη από το Νόµο άδεια και η µη 

συµµόρφωση επιφέρει τη σφράγιση του καταστήµατος.  
• Ο ενδιαφερόµενος οφείλει µετά την πιθανή προέγκριση να προσκοµίσει στο αρµόδιο γραφείο 

του ∆ήµου όλα τα απαιτούµενα από τη νοµοθεσία δικαιολογητικά προκειµένου να του 
χορηγηθεί ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εφ΄ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση ανακαλείται.  

• Επίσης πριν τη λήξη της τρίµηνης προέγκρισης ο ενδιαφερόµενος σε περίπτωση παράτασής   
της για δύο ακόµη µήνες, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει µε αίτησή του στο ∆ήµο. 
 
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
 
Το  Συµβούλιο  της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του αρµόδιου γραφείου, την αίτηση του 
ενδιαφεροµένου, την υπ΄ αρίθµ. 12970/21.04.2016 βεβαίωση της Πολεοδοµίας και τις διατάξεις  
του αρ. 83 του Ν. 3852/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» στον 
ΤΡΕΜΚΑΤΖΗ ΠΕΤΡΟ-ΖΩΗ, το οποίο θα λειτουργήσει στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 25 στη ∆. 
Κ. Ταγαράδων, του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε τη παραπάνω εισήγηση του προέδρου και της 
υπηρεσίας.. 

 
 Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.     

     
     Στο συµβούλιο παραβρέθηκε και ο υπάλληλος Μητακίδης Ηρακλής για την τήρηση των 

πρακτικών. 
     
 

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 

 

                
 
 

                            ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ  
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