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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 5

η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             της 08-07-2014 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης 21/2014 
Μαραθώνος 10  

145 75 Σταμάτα                         

                                                   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ                                   
 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου του 

έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα 

από την με αριθ. πρωτ. 100/03-07-2014 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 άρθ. 88 

του Ν* 3852/2010, καθώς επίσης και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας, για συζήτηση του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης : 

 

 «Υποβολή προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών στην περιοχή 

της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού    

 Προγράμματος έτους 2015». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής 

Ενότητας:                                                                               

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αν και κλήθηκε  νόμιμα, δεν παρέστη. 

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

Αν και κλήθηκε  νόμιμα, δεν παρέστη. 

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

  

  

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθησαν: 

Ο Πρόεδρος του Αθλητικού  Ομίλου Σταμάτας κος Κριεμάδης Στέφανος,  

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Ευξείνου Πόντου “Η Ανατολή” κα Καλλιόπη Σαββοπούλου 

και  το μέλος του Συλλόγου  η κα Αλιφραγκή Δανάη,   

Ο Πρόεδρος  του Συλλόγου “Προκόνησος” κος  Κοκκαλάς Νικόλαος  και  

Ο Πρόεδρος του  Συλλόγου Αμυγδαλέζας  κος Πέππας Ευάγγελος.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης.       

Στη συνεδρίαση αυτή  τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου 

Σαββοπούλου Καλλιόπη . 

 

 

 

 



Σελ 2 από 3 

 

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε το κατ επείγον στο 

εκτός ημερησίας θέμα για την προέγκριση  ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  - κυλικείου – στο ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση  με διακριτικό τίτλο 

“ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΕ” που βρίσκεται στην οδό Μαρμαρά αρ 

7-9 στην Δ.Ε. Σταμάτας, με νόμιμο εκπρόσωπο τον  Ηλία Συμιδαλά  του Αντωνίου.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας,  

                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 

την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης  θέματος   

 

ΘΕΜΑ  εκτός ημερησίας διάταξης {Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού 

ενδιαφέροντος  - κυλικείου – στο ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση  με διακριτικό τίτλο 

“ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΕ” που βρίσκεται στην οδό Μαρμαρά αρ 

7-9 στην Δ.Ε. Σταμάτας, με νόμιμο εκπρόσωπο τον  Ηλία Συμιδαλά  του Αντωνίου. } 

 

 Ο Πρόεδρος στην εισήγηση του είπε:  Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ 

(Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 § 2α του Ν.3536/2007, σε συνδυασμό και με το 

άρθρο 83 § 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,…», πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος 

του ενδιαφερομένου, χορηγεί δε την άδεια  λειτουργίας μουσικής του καταστήματος. 

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 τις εν λέγει λειτουργίες 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. Στα θέματα 

αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που 

ανήκει στην κατηγορία του π.δ.180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, 

νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση 

του καταστήματος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ.51/29-11-2006). 

 

   Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η με αρ. Πρωτ.22362/04-7-2014 αίτηση  του κ. Ηλία 

Συμιδαλά. του Αντωνίου , με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης 

καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος  - κυλικείου – στο ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο 

Ώθηση  με διακριτικό τίτλο “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ ΑΕ” που 

βρίσκεται στην οδό Μαρμαρά αρ 7-9 στην Δ.Ε. Σταμάτας, με νόμιμο εκπρόσωπο τον  Ηλία 

Συμιδαλά  του Αντωνίου.  

  

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη 

δήλωση και διάγραμμα της περιοχής. 

 

ΣΥΝΗΜMΕΝΑ 
    1. Αίτηση για προέγκριση με αρ. Πρωτ. 22362/04-7-2014  του κ. Ηλία Συμιδαλά του 

Αντωνίου. 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του 

καταστήματος. . 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη. 
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση , αφού 

έλαβε υπόψη τα παραπάνω                                   

 

                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α 

 
τη χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος  κυλικείου – στο 

ιδιωτικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση  με διακριτικό τίτλο “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

ΩΘΗΣΗ ΑΕ” που βρίσκεται στην οδό Μαρμαρά αρ 7-9 στην Δ.Ε. Σταμάτας, με νόμιμο εκπρόσωπο 

τον  Ηλία Συμιδαλά  του Αντωνίου.  
 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 21/2014 

    

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας 

           

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   

                                                                           ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         

                                                                                                                                                                          

                                                                           

 

       

Ακριβές αντίγραφο 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                                           της Δημοτικής Ενότητας  Σταμάτας      

 

 

 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        


