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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     
Από το πρακτικό της     31-1- 2013 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Ροδοπόλεως. 
Σήμερα  31 -01-2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο συνήλθε σε 
συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως του 
Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ.    17/ 25 - 01 - 2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής κοινότητας Ροδοπόλεως , που 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της δημοτικής Κοινότητας  και 
επιδόθηκε σε κάθε  ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 
3852/10 , για τη συζήτηση και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της 
ημερήσιας δ/ξης: 
 
Θέμα 1ο :   Αίτηση της Φλώρου Ιωάννας  για προέγκριση λειτουργίας 
καταστήματος  με τίτλο ‘’  Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών και 
Αναψυχής ( προσφορά καφέ – αναψυκτικών κλπ σε καθισμένους ). 
Θέμα 2ο . Επέκταση της πόρτας του γκαράζ αμαξοστασίου της Δημ. Κοινότητας 
Ροδόπολης για την ομαλή διέλευση των πυροσβεστικών  
οχημάτων. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του συμβουλίου της 
δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] μελών  ήταν από τους 
συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                    Ουδείς 
2] Kόκκαλης Εμμανουήλ                              
3] Ξανθός Ιωάννης 
4] Πολύζου Δήμητρα 
5] Θεοδώρου Ευαγγελία 
 
Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών  και ο Αντιδήμαρχος Χωροταξίας και 
Ποιότητας Ζωής  κος Κανατσούλης Ιωάννης  
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κ. 
Ευφροσύνη Μάμαλη. 
  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ύστερα από την 
διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 



    Αριθ. Απόφασης 1 /2013 
Θέμα 1ο : Αίτηση της Φλώρου Ιωάννας  για προέγκριση λειτουργίας 
καταστήματος  με τίτλο ‘’  Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & ποτών και 
Αναψυχής ( προσφορά καφέ – αναψυκτικών κλπ σε καθισμένους ). 
Για το 1ο θέμα της  εντός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
Η  κα Φλώρου Ιωάννα νόμιμη  εκπρόσωπος της εταιρείας ‘’ Φλώρου Ε.Ιωάννα & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ‘’  με την υπ΄αριθ. 2408/25-1-2013 αίτησή της μας ζητάει την χορήγηση 
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’ Λιανικής 
διάθεσης τροφίμων & ποτών και αναψυχής ( προσφορά καφέ – Αναψυκτικών 
κλπ σε καθισμένους- Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967 ( ΦΕΚ 
2718/τ.β./8-10-2012 ) << Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις >>.  
 που βρίσκεται  επί της οδού 25ης Μαρτίου 19 & Λεωφ.  Ροδοπόλεως  της 
Δημοτικής μας Κοινότητας 
  Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το άρθ. 1 της 
 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 /4-11-2011 απόφασης ( Αριθ. Φύλλου 2496 
τεύχ. Β΄) , ήτοι: Σκαρίφημα της περιοχής  στο οποίο φαίνεται η θέση της 
εγκατάστασης  και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος όπου 
επιτρέπει  τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση 
καταστήματος. 
  Σύμφωνα λοιπόν με το  άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθ. 22 παρ. 2 του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , χορηγείται προέγκριση 
ίδρυσης , για την οποία αποφασίζει το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας , 
άρθ. 83,§ 1α, του Ν. 3852/2010. 
    Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί η προέγκριση ίδρυσης 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’  Λιανικής διάθεσης τροφίμων & 
ποτών και αναψυχής ( προσφορά καφέ – Αναψυκτικών κλπ σε καθισμένους‘’ , 
στην  εταιρεία ‘’ Φλώρου Ε.Ιωάννα  & ΣΙΑ Ο.Ε. ‘’ που βρίσκεται   επί της οδού 
25ης Μαρτίου 19 &  Λεωφόρου Ροδοπόλεως  και κάλεσε  το συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 
1] Την εισήγηση του Προέδρου 
2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 1α του Ν.   3852/2010  

3] Την  αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 /4-11-2011 απόφαση ( Αριθ. Φύλλου 2496 
τεύχ. Β΄) ‘’ Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θεάτρου και Κινηματογράφου  ‘’.  
4]  Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967 ( ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012 ) << 
Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 
ποτών και άλλες Διατάξεις >>. 
5] Την αίτηση της εταιρείας    Φλώρου Ε.Ιωάννα   & ΣΙΑ Ο.Ε. με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, 
                         



 
                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 
Xορηγεί στην εταιρεία  Φλώρου Ε.Ιωάννα  & ΣΙΑ Ο.Ε , με νόμιμο εκπρόσωπο την 
κα Φλώρου Ιωάννα , προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού 
ενδιαφέροντος  « Λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών και αναψυχής ( 
προσφορά καφέ – Αναψυκτικών κλπ σε καθισμένους ) » , που βρίσκεται επί της 
οδού 25ης Μαρτίου 19 & Λεωφ. Ροδοπόλεως, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες 
προϋποθέσεις.         
 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                            1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
 
                                 Ακριβές αντίγραφο 
                              Ροδόπολη  31  -  01  -2013 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                           Της Δημοτικής Κοινότητας 
 
 
 
                             
                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         
                              
                                                            
                                                            
         


