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                                          Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                              
Από το πρακτικό της 30-11-2016 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου 

του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 103/25-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : 

 
    ΘΕΜΑ  1

ο
  : «Αίτηση κου Μαγγίνα Νικολάου του Αθανασίου νόμιμου εκπροσώπου της 

εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για 

προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών (κρεοπωλείο-κατεψυγμένα-οπωροπωλείο-

παντοπωλείο) επί της οδού  Λεωφ.Ροδοπόλεως αρ. 27 στη Ροδόπολη». 

ΘΕΜΑ  2
ο
  : «Αίτηση κου ΧΧΧΧΧΧ για τέλη ταφής». 

ΘΕΜΑ  3
ο
  : «Αίτηση κου ΧΧΧΧΧΧ για τέλη ταφής». 

ΘΕΜΑ 4
ο
   : «Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων».  

 

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

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης            

2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος             1] Κλεφτάκης Βασίλειος.  

2]Πολύζου Δήμητρα. Αν και κλήθηκαν           

νόμιμα, δεν παρέστησαν.  

  

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, 

αντ/ρχος Οικονομικής Διαχείρισης Δ-Διονύσου & αντ/ρχος Δ.Ε. Ροδόπολης. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
o
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο ότι υποβλήθηκε η με υπ΄αρ. πρωτ. 30927/04-11-2016 αίτηση του κου Μαγγίνα 

Νικολάου του Αθανασίου νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 



ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 

(κρεοπωλείο-κατεψυγμένα-οπωροπωλείο-παντοπωλείο) επί της οδού  Λεωφ. Ροδοπόλεως αρ. 

27 στη Ροδόπολη.   

 Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το ΦΕΚ 3402/τ. Β' 

/31-12-2013 που αφορά “Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) και 

συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 1α  και 1β ήτοι αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 

(νόμιμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, σκαρίφημα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση 

του καταστήματος και την από 03-11-2016 υπεύθυνη δήλωση του ιδίου όπου δηλώνει ότι 

είναι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος το οποίο βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και δεν 

απαγορεύεται η λειτουργία του εν λόγω καταστήματος. 

 Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες και 

συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης-τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του 

Δ-Διονύσου όπου με το υπ΄αρ. 19055/21-07-2016 επισυναπτόμενο έγγραφό της απάντησε ότι 

η χρήση του παραπάνω καταστήματος επιτρέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 166/τ. Δ΄ /06-03-

1987 άρθρο 2 & 3 «περιεχόμενα αμιγούς κατοικίας». 

 Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (άρθρο 80 του 

ΚΔΚ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 § 2 του Ν* 3536/2007) χορηγείται 

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

βάση το άρθρο 83 § 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 προχωρήσουμε στη χορήγησή της. 

 

              Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Χορηγεί στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΜΑΓΓΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 

(κρεοπωλείο-κατεψυγμένα-οπωροπωλείο-παντοπωλείο) σε ισόγειο χώρο που βρίσκεται επί 

της οδού Λεωφ.Ροδοπόλεως αρ. 27, στη Ροδόπολη Αττικής.        

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 15/2016 

    

Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                           2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  

                                                            

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  30  - 11  - 2016 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         


