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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ  

ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

                    

Αριθμ. Απόθ. 45/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηο Πρακηικό ηης 17ης ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

ηης Γημοηικής Κοινόηηηας Γροζιάς. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προέγκριζη άδειας ίδρσζης και  λειηοσργίας καηαζηήμαηος 
πώληζης ησποποιημένων προϊόνηων καραμελοποιΐας, ζοκολαηοποιΐας 
και μπιζκοηοποιΐας, ησποποιημένων παγωηών, εμθιαλωμένων ή 
εγκσηιωμένων αναψσκηικών, ποηών, καθώς και εμθιαλωμένων ή 
εγκσηιωμένων μπσρών, και ησποποιημένοσ έηοιμοσ καθέ ενηός 
καηαζηήμαηος ψιλικών ζηην εηαιρεία με ηην επωνσμία «ΜΑΡΙΑ 
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.».   
 

  

   ηε Δξνζηά ζήκεξα, 12 επηεκβξίνπ 2011 θαη ώξα 13.00, 

ζην Γξαθείν ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Δξνζηάο ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ 28007/07-09-

2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 

απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 1,2 θαη 3 

ηνπ Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε λόκηκε 

απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν πέληε (5) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

ηα ηέζζεξα (4) κέιε ήηνη: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηφαννίδης Υαράλαμπος              Σετλικίδης Μιτάλης 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Κφνζηανηίνοσ Βίκηφρ 

4.Καρκούλης Νικόλαος 

 

 

  Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θα ετληή Μαξία. 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 83 ηνπ Ν. 3582/2010, ζηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο πξηλ από ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη 

πξνέγθξηζε ίδξπζεο, ε νπνία εθδίδεηαη ύζηεξα από απόθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο. 

Θέηνπκε ππόςε ζαο ηε κε αξηζκό πξση. 24568/28-7-2011 

αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΡΙΑ ΜΙΥΑΗΛΙΔΟΤ 

ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.», πνπ δεηά πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο 

θαηαζηήκαηνο πώιεζεο ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ 

θαξακεινπνηΐαο, ζνθνιαηνπνηΐαο θαη κπηζθνηνπνηΐαο, 

ηππνπνηεκέλσλ παγσηώλ, εκθηαισκέλσλ ή εγθπηησκέλσλ 

αλαςπθηηθώλ, πνηώλ, θαζώο θαη εκθηαισκέλσλ ή εγθπηησκέλσλ 

κππξώλ, θαη ηππνπνηεκέλνπ έηνηκνπ θαθέ εληόο θαηαζηήκαηνο 

ςηιηθώλ, πνπ βξίζθεηαη επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ νισκνύ  

θαη Ρόδσλ αξ. 15 ζηε Δξνζηά Αηηηθήο, γηα ιήςε ζρεηηθήο 

απόθαζεο. 

Ο ζρεηηθόο θάθεινο έρεη ζπκπιεξσζεί κε όια ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 

80 ηνπ Ν.3463/2006 γηα ηελ πξνέγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο θαη 

ηα πεξηιακβάλεη ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε.  

Μεηά ηα παξαπάλσ θαη ζηα πιαίζηα ηεο παξ. 1
α
 ηνπ 

άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 προηείνεηαι λα ιεθζεί ζρεηηθή 

απόθαζε γηα ηε τορήγηζη  προέγκριζης άδειας ίδρσζης και 

λειηοσργίας καηαζηήμαηος πώληζης ησποποιημένφν προχόνηφν 

καραμελοποιΐας, ζοκολαηοποιΐας και μπιζκοηοποιΐας, 

ησποποιημένφν παγφηών, εμθιαλφμένφν ή εγκσηιφμένφν 

αναυσκηικών, ποηών, καθώς και εμθιαλφμένφν ή εγκσηιφμένφν 

μπσρών, και ησποποιημένοσ έηοιμοσ καθέ ενηός καηαζηήμαηος 

υιλικών, ποσ βρίζκεηαι επί ηης ζσμβολής ηφν οδών ολφμού  
και Ρόδφν αρ. 15 ζηη Γροζιά Αηηικής. 

Δηαβάζηεθε ε εηζήγεζε ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο κε ηε 

δηεπθξίληζε όηη ε αξίζκεζε 15 αληηζηνηρεί ζηελ νδό 

νισκνύ νπόηε πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ζηελ 

άλσ εηαηξεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ άλσ θαηαζηήκαηνο 

ζηε δηεύζπλζε νισκνύ 15 θαη Ρόδσλ.  

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

  ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

 

ΤΠΔΡ ΣΖ ΔΗΖΓΉΔΧ για τορήγηζη προέγκριζης άδειας 

ίδρσζης και λειηοσργίας καηαζηήμαηος πώληζης 

ησποποιημένφν προχόνηφν καραμελοποιΐας, ζοκολαηοποιΐας 

και μπιζκοηοποιΐας, ησποποιημένφν παγφηών, εμθιαλφμένφν ή 

εγκσηιφμένφν αναυσκηικών, ποηών, καθώς και εμθιαλφμένφν ή 

εγκσηιφμένφν μπσρών, και ησποποιημένοσ έηοιμοσ καθέ ενηός 
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καηαζηήμαηος υιλικών, ποσ βρίζκεηαι επί ηης ζσμβολής ηφν 
οδών ολφμού 15 και Ρόδφν ζηη Γροζιά Αηηικής. 

 

 

Ζ Απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό 45/2011 και σπογράθεηαι 

από όλα ηα μέλη ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ, ποσ ζσμμεηείταν 

ζηη σνεδρίαζη. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΗΚΣΧΡ 

 

 

 

       Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

 

 

 

    Ηφαννίδης Υαράλαμπος  

 

 

 

 


