
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   5/06/2018 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  5
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    4/06/2018  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  4  Ιουνίου 2018, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:30  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική οριστική Συνεδρίαση 

στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 19173/31-05-2018 

έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους 

Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  4η/2018 

 

ΘΕΜΑ 1o HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

«Συζήτηση  και λήψη σχετικής  απόφασης για  την  Προέγκριση   άδειας ίδρυσης 

& λειτουργίας υπαίθριου Παιδότοπου, στον νόμιμο εκπρόσωπο  της Εταιρείας  

«Γ. & Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»  στη   Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου  

Δήμου Διονύσου» 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. 

Στεφάνου είπε ότι  σύμφωνα με το άρθρο 96 ,παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) μετά 

από τις δύο συνεχείς Προσκλήσεις για την 4
η
 συνεδρίαση  του Δ.Σ.  επειδή το Σώμα 

δεν είχε απαρτία ,συνεδριάζει μετά από  3
η  

 τελική Πρόσκληση και λαμβάνει 

αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική Ημερήσια διάταξη 

,εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3  τουλάχιστον του αριθμού των 

μελών του,σε σύνολο 5 μελών . 

 

  
 

     
  5

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  4/06/2018 

     Αρ. Απόφασης :  4η/2018 



Παρόντες ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους  της Δημοτικής  Κοινότητας οι εξής: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  ,Πρόεδρος   Νικηφοράκης Νικ.  , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική    ,Σύμβουλος                  Τσάμης Δημήτριος , Σύμβουλος 

    Καριπίδης Ιωάννης , Σύμβουλος 

 

 Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας  

στην 3
η
  συνεχιζόμενη συνεδρίαση ,κήρυξε την έναρξη της .  

 

Για το  ΠΡΩΤΟ   θέμα    της  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα : 

 

1) Με το αρ. 83 παρ.1α  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87 Α/7-6-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  

Παρ. 1 : «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες 

στα όρια της : 

α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης Κ.Υ.Ε. ,επιχειρήσεων και 

λοιπών δραστηριοτήτων ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . 

 Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

 

2) Σύμφωνα με τη  σχετική   Νομοθεσία   για τους Παιδότοπους : 

    Α. – άρθρο  24 Ν. 4483/17 σχετικά με τους « Όρους ,προϋποθέσεις και 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση  αδειών ίδρυσης και λειτουργία παιδοτόπων» 

 

   Β.  -  Κ.Υ.Α.  36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364/Β΄/2-8-2007 τεύχος Β΄) σχετικά με  τον 

«Καθορισμός των όρων , των προϋποθέσεων ,της διαδικασίας ,των δικαιολογητικών 

και κάθε άλλης  αναγκαίας λεπτομέρειας για την χορήγηση και την ανάκληση των 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων » και συγκεκριμένα στα παρακάτω άρθρα 

της  , προβλέπονται  τα  εξής  :  

    - Άρθρο 7 : «Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας  ίδρυσης και 

λειτουργίας παιδότοπου» 

Παρ. 1 : Για την ίδρυση και λειτουργία  παιδότοπων απαιτείται  άδειας ίδρυσης, η 

οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας μετά  από  

Προέγκριση , κατά την διαδικασία του άρθρου 80 του ΔΚΚ ,με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας……» 

- Άρθρο  8 : «Λειτουργία  παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα» 

 

   Γ.  – ΥΠ. ΕΣ. Εγκ.72/66287/27-11-2007  σχετικά με την « Εφαρμογή της νέας 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των 

παιδότοπων» και  

 



   Δ.   –ΥΠ. ΕΣ.  43685/09-07-2009 : Εφαρμογή  της  ΚΥΑ 38673/2007 (ΦΕΚ 

Β΄1364) 

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την 

προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος την 

προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των 

αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική φυσιογνωμία και της 

εν γένει λειτουργίας της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές 

κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Η προέγκριση 

ίδρυσης συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου 

καταστήματος και η οποία  χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

χορήγηση της αδείας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

   Ο Πρόεδρος  αφού θέτει υπόψη του Συμβουλίου   τα  παραπάνω και την  υπ΄ αρ.  

15012/23-04-2018  αίτηση του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ  ΓΑΡΙΔΑ   του ΧΡΗΣΤΟΥ  νόμιμο 

εκπρόσωπο  της Εταιρείας  «Γ. & Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» προτείνει 

στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας να  ληφθεί σχετική απόφαση που 

αφορά   την  Προέγκριση   άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υπαίθριου Παιδότοπου, επί  

του  23
ου

 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας      στη   Δημοτική  Κοινότητα Αγίου Στεφάνου  

Δήμου Διονύσου  . 

     Μετά τις ανωτέρω επισημάνσεις, το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και 

έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις  ,  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  και   κατέληξε  ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Εγκρίνει την  Προέγκριση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας υπαίθριου 

Παιδότοπου  επί  του  23
ου

 χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας , στον νόμιμο εκπρόσωπο  

της Εταιρείας  «Γ. & Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»   στη   Δημοτική  

Κοινότητα   Αγίου Στεφάνου του  Δήμου Διονύσου» 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                      

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 


