
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 

                    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
                              ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 9ης  συνεδρίασης 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας 

 
Αριθµός απόφασης:53/2011 
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθ.12/2011 
απόφασης 

                  ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας (προέγκριση 
καταστήµατος  υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Κοιλιά Αγγελικής) 

 
  
 

Στην Αλεξάνδρεια και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την  6η του µηνός 
Ιουλίου  του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα  19.00 µ.µ. συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση,   τα µέλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ύστερα από την µε αριθ. 
πρωτ. 26348/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου. η οποία επιδόθηκε  στον 
καθένα σύµβουλο , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87).  

Αφού διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο 
των έντεκα (11) µελών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας παραβρέθηκαν εννέα  
(9) µέλη, ονοµαστικά ως εξής: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Απόστολος Ρεσινιώτης                                                                         

2.Γρηγόριος Παπαγεωργίου                                                      1. Ιωάννης Βαρσαµόπουλος 
3.Χαράλαµπος ∆εληπάλας               2.Βασίλειος Τζικόπουλος 
4.Αντώνιος Κίτσας 
5.Φίλιππος Τερζόπουλος   
6.  Σωτήριος Ζωγράφος                                                                
7.Γεώργιος Θεοχάρης  
8.Μενέλαος Λυµπεράκης 
9. Κων/νος Γιαννακίδης 

 
   Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Εισηγούµενος ο πρόεδρος το 4ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, ότι: µε την αριθ. 12/2011 
απόφασή της προέβη στην λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης κατ/τος 



υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Κοιλιά Αγγελική για το κατ/µά της «Καφέ-
Ουζερί» στην οδό Αλ.Παπάγου 60 στην Αλεξάνδρεια. 

Η ανωτέρω µε την αριθ. 24272/21-6-2011 αίτησή της ζητά να τροποποιηθεί η 
ανωτέρω απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας ως προς το είδος του 
κατ/τος, διότι εκ παραδροµής  η προαναφερθήσα µε την ανωτέρω αίτησης της ζήτησε 
προέγκριση για καφέ-ουζερί ενώ επιθυµούσε να λειτουργήσει «ΚΑΦΕ-
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ».        
 
      Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αλεξάνδρειας  να αποφασίσουν σχετικά. 

                                            
Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
1.Την εισήγηση του Πρόεδρου της ∆.Κ. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 3852/2010. 
3.Την αίτηση της ενδιαφεροµένης. 
 

                                              Αποφασίζει Οµόφωνα 
 
 Τροποποιεί την αριθ. 12/2011 απόφασή της ως προς το είδος κατ/τος της 
Κοιλιά Αγγελικής  και εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στην Κοιλιά Αγγελική για 
το κατάστηµά που βρίσκεται στην οδό Αλ.Παπάγου 60 στην Αλεξάνδρεια. 
 
 -Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι  νόµιµες προϋποθέσεις για την 
έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω κατ/τος η παρούσα απόφαση 
ανακαλείται. 
 -Η παρούσα δεν επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος. 
 -Το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα από τον χρόνο χορήγησης της οριστικής 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας . 
 
           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 53.    
                                                                                                                                                             
           Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύθηκε η 
συνεδρίαση και υπογράφτηκε το παρόν πρακτικό. 
 
 
       Ακριβές Απόσπασµα                               Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας 
Αλεξάνδρεια 14-07-2011                  Ο Πρόεδρος                     Τα Μέλη 
        Ο Πρόεδρος                                                   Έπονται υπογραφές   
               
 
 
 
 Απόστολος Ρεσινιώτης              
 
 

 
      


