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Από το πρακτικό της 24-03-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. πρωτ. 42/20-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, 

που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε 

κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση 

και διατύπωση γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας Γ.                                                        1)Κόκκαλης Γ.  

2)Μαραθιά Α.                       Αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρέστη  

3]Χρήστου Γ. 

       

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας κος Πέππας Κ. Ευάγγελος . 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν την έναρξη της ανάγνωσης της εισήγησης του 1ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε 

την αλλαγή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και  κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Τ.Σ. της Δ.Ε. Σταμάτας συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι: 

 Η Δ/νση Υγειονομικού ελέγχου και περιβ/ντικής υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής,Τμήμα 

Υγειονομικού ελέγχου ,  μας απέστειλε το υπ' αρ.πρωτ. 5239/14/14-1-2015 έγγραφο με θέμα 

΄΄Τροποποίηση όρων λειτουργίας κατστήματος΄΄ , κατόπιν  της από 23-12-14 αυτοψίας που 

διενέργησε στο κατάστημα ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΟΤΩΝ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ του κ. Γεωργιλάκη 

Εμμανουήλ του Ιωάννη το οποίο βρίσκεται στην Λ.Δροσιάς – Σταμάτας αρ.3 Δ.Ε.Σταμάτας. 

    Κατόπιν τούτου, ο κ. Γεωργιλάκης Εμμανουήλ , μας υπέβαλλε την υπ' αρ.πρωτ.7407/19-3-

2015 αίτηση,  με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με την διακριτική επωνυμία ΄΄ΚΑΒΑ 

ΔΡΟΣΙΑ΄΄   και συγκεκριμένα επί της Λεωφ.Δροσιάς - Σταμάτας αρ.3 στην Σταμάτα Αττικής.  

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το ΦΕΚ  3106/τ. Β' /9-12-2013 

που αφορά ΄΄απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και  

 



λειτουργίας Κ.Υ.Ε. , Θεάτρου και Κινηματογράφου΄΄, και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1Α 

και 1Β ήτοι αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία δηλώνει το είδος του 

καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σκαρίφημα της περιοχής στο οποίο 

σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη όπου 

επιτρέπει την χρήση του χώρου αυτού για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.  

     Πριν την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (άρθρο 80 του ΚΔΚ 

Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3536/2007), χορηγείται 

προέγκριση ίδρυσης , η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με 

βάση το άρθρο 83 παρ. 1Α και β του Ν.3852/2010, που ορίζει ότι: 

  ''1.Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της 

δημοτικής κοινότητας α)αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης 

καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία,  β)αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής ...'' 

  Μετά τα παραπάνω , εισηγούμαι όπως αποφασίσει το σώμα του Τοπικού Συμβουλίου   

για την χορήγηση ή μη της προέγκρισης.λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος. 

  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  και τις τοποθετήσεις των  Συμβούλων                                                                                                         

                           

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

την χορήγηση προέγκρισης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, στο κατάστημα πρατήριο 

ΠΟΤΩΝ – ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ιδιοκτησίας κ.Γεωργικάλη Εμμανουήλ,  με την διακριτική 

επωνυμία ΄΄ΚΑΒΑ ΔΡΟΣΙΑ΄΄, που βρίσκεται στην Λ.Δροσιάς – Σταμάτας αρ. 3 στην ΔΕ 

Σταμάτας. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 7/2015 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

                                                       Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 24-03-2015 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 
                                                              Πέππας  Κ. Ευάγγελος 
 



 

 

 


