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Από το πρακτικό της 27/11/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας.

Στη  Σταμάτα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  27η του  μηνός 
Νοεμβρίου  του έτους  2014 ημέρα της  εβδομάδας Πέμπτη και  ώρα 11:00 π.μ.  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  172/21-11-2014  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  και 
απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο : Τριάμιση χρόνια Καλλικράτης, οφέλη και συνέπειες για την Δημοτική 
                     ενότητα Σταμάτας.
ΘΕΜΑ   2ο  :  Πρεοέγκριση  επιχείρησης  Μαζικής  Εστίασης  Πλήρους  Γεύματος 
(εστιατόριο  με  διάγραμμα  ροής  παρασκευής  ψωμιού)  ,  επιχείρηση  πρόχειρου 
γεύματος Ζαχαροπλαστείο-Αναψυκτήριο – Παρασκευαστήριο) επιχείρηση Λιανικού-
χονδρικού  εμπορίου   ,  πρατήριο  τυποποιημένων  ειδών,  πρατήριο  άρτου  ειδών 
ζαχαροπλαστικής και γαλακτοκομικών με διακριτικό τίτλο ''ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ΄΄  επί  της   Λεωφ.Μαραθώνος  αρ.2  στην  ΔΕ  Σταμάτας  και  νόμιμο 
εκπρόσωπο τον κ. Καραβέλα Νικόλαο του Κων/νου.   
ΘΕΜΑ  3ο : Λειτουργία υπαίθριων αγορών (λαϊκών αγορών). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 
τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  :

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1] Πέππας Γεώργιος                                            Ουδείς
2] Μαραθιά Αγλαϊα    
3] Κόκκαλης Γεώργιος
4] Χρήστου Γεωργία

          
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας  Σταμάτας  κος  Πέππας  Ευάγγελος,  καθώς  επίσης  και  ο  Πρόεδρος  του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου κ.Σπ. Γιαννουλάτος  και ο σύμβουλος  της 
παράταξης  ΄΄ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ΄΄  κο  Σπ. 
Σπηλιώτης 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου Λιάλιαρη Καλλιόπη.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  της  εντός  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στο 

Συμβούλιο  ότι  υποβλήθηκε  η  με  υπ'  αρ.πρωτ.  36500/13-11-2014 αίτηση  του  κου 



Καραβέλα Νικόλαου του Κω/νου  με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για 

την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉΣ ΨΩΜΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ-ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΕΙΔΩΝ,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΑΡΤΟΥ-ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ''  με  την  διακριτική  επωνυμία 

΄΄ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ  ΔΡΟΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.΄΄    και  συγκεκριμένα  επί  της  Λεωφ. 

Μαραθώνος αρ.2 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. 

  Σύμφωνα και με το υπ' αρ.πρωτ. 2518/10-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας Δόμησης 

Δήμου  Ωρωπού  οι  χρήσεις  γης  της  περιοχής  επιτρέπουν  την  λειτουργία 

καταστήματος   ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  πρόχειρου  γεύματος  (ζαχαροπλαστείο-

αναψυκτήριο-παρασκευαστήριο) επιχείρηση λιανικού-χονδρικού εμπορίου, πρατήριο 

τυποποιημένων ειδών , πρατήριο άρτου-ειδών ζαχαροπλαστικής & γαλακτομικών. 

   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 προχωρήσουμε στη χορήγησή της.

  Ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του παρόντος θέματος για να δοθούν 

περαιτέρω διευκρινήσεις.



Το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σταμάτας,  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

                         Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  ο μ ό φ ω ν α 
  
την αναβολή του παρόντος θέματος για την παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 35/2014
   
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Ενότητας Σταμάτας                          

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                           2.   ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ
 
                                                                           3.   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
                                                                           4.   ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  

Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 27-11-2014

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


