
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 21/2016     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 10ης/09-11-2016 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

                 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜA: Χορήγηση εκ νέου, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας, 

προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», του κου Τόρη Ευθύμιου,  στη συμβολή 

των οδών Σολωμού & Ρόδων της Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου. 

 
   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09

η
 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 30885/04-11-2016 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 άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για 

συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας  

δ/ξης. 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                        Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    Ουσταμπασίδης Σταύρος                   

    Συμεωνίδης Παναγιώτης 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

   Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το 

Συμβούλιο ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. 

   Οι σύμβουλοι συμφώνησαν στην συζήτηση του θέματος.  

   Κατόπιν τούτου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 

εκτός ημερησίας διάταξης θέμα λέει τα εξής: 

 
  Στις 10 Μαϊου 2016, το Συμβούλιό μας με την υπ’αριθ. 13/2016 
απόφασή του, χορήγησε προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στον κο Τόρη Ευθύμιο, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στη συμβολή των οδών 

Σολωμού & Ρόδων της Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου. 

   Λόγω παρέλευσης της προθεσμίας, των τριών μηνών (Ν.3402/Β’/31-

12-2013), γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας από τον 



ενδιαφερόμενο στον Δήμο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η 

προέγκριση που του δόθηκε έληξε. 

   Με την υπ’αριθ. πρωτ. οικ. 215/8-11-2016 αίτησή του ο κος Τόρης 

Ευθύμιος επανέρχεται και ζητά την εκ νέου χορήγηση της προέγκρισης 

για το εν θέματι κατάστημα.  

   Στην νέα αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και υπεύθυνη δήλωση 

του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου. 

   Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος, από τον οποίο 

διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση 

του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την 

ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν 

υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του 

καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες. 

    

   Προτείνω την εκ νέου χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν θέματι 

καταστήματος. 

  
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.    

Ουσταμπασίδης Σταύρος: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

Συμεωνίδης Παναγιώτης: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

Ιατρίδου Μαργαρίτα: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

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

 

Την χορήγηση, εκ νέου, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» του κου Τόρη Ευθυμίου 

που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σολωμού & Ρόδων της Δ.Κ. 

Δροσιάς του Δήμου Διονύσου. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 21/2016 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      

                             

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 

 

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   

 


