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ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ         
                       

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                              

Από  το  πρακτικό  της  31-03-2017 συνεδρίασης  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας.

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου  του
έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από
την  με  αρ.  Πρωτ.8482/27-03-2017  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 :

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 14 στην Δ.Ε. Σταμάτας του Δήμου 
                    Διονύσου.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών  (παντοπωλείο) με χρήση τραπεζοκαθισμάτων επ' ονόματι Κοσμόπουλος Στέφανος ,που
βρίσκεται στην πλατεία Σταμάτας  , της Δ.Ε. Σταμάτας.
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες,όλοι.

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Πέππας E.                                                        Κανείς.
2)Πέππας Γ
3).Μαραθιά Α.                                           
4)Κόκκαλης Γ.
5)Χρήστου Γ.                                    

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

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

 Παρόντες  σ'  αυτήν  την συνεδρίαση του Τ.Σ.  της  Δ.Ε.  Σταμάτας  ήταν ο Δ.Σ.
.Γιαννουλάτος Σπ. και ο Δ.Σ. κ.Κριεμάδης Στ. 

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 24-03-2017 αίτηση του κου Κοσμόπουλου Στέφανου
του   με  την  οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος
υγειονομικού  ενδιαφέροντος   επιχείρησης  λιανικής  διάθεσης  τροφίμων  και  ποτών
(παντοπωλείο) με χρήση τραπεζοκαθισμάτων επ' ονόματι Κοσμόπουλος Στέφανος ,που
βρίσκεται στην πλατεία Σταμάτας  , της Δ.Ε. Σταμάτας. 
  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. 
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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.  

  Οι  χρήσεις  γης  της  περιοχής  επιτρέπουν  την  λειτουργία  καταστήματος  υγειονομικού

ενδιαφέροντος, παντοπωλείο (άρθρο 4 του από 23-2-/6-3-87 π.δ. , ΦΕΚ 166Δ, σύμφωνα με το

Γενικό Πολ/κό σχέδιο της Κοινότητας Σταμάτας (Ύ.Α. 88456/6299/1994 ΦΕΚ 1167Δ/1994)

   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 χορήγηση της προέγκρισης λειτουργίας
του ανωτέρω καταστήματος και καλεί το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το  Τ.Σ.  της  Δ.Ε.  Σταμάτας  αφού  έλαβε  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση

                                                                       
                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      την  χορήγηση προέγκρισης καταστήματος επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών  (παντοπωλείο) με χρήση τραπεζοκαθισμάτων επ' ονόματι Κοσμόπουλος Στέφανος ,που
βρίσκεται στην πλατεία Σταμάτας  , της Δ.Ε. Σταμάτας.                                        

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :5/2017

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Κοινότητας Σταμάτας                          

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
                                                                            2.ΜΑΡΑΘΙΑ Α.
                                                                            3.ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ.
                                                                            4.ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
     

                                                               Ακριβές αντίγραφο

                                                          Σταμάτα 31-3-2017                             

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας

                                                             Πέππας Ευάγγελος    
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