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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 21ης συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς.

ΘΕΜΑ: :<< Προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  
καταστήµατος  ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ  κου  Θανάση  Πέτρου  επί  της  
οδού Στρ. Πετρίτη 4>>.
                 
   Στη ∆ροσιά σήµερα, 05 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09.00π.µ., 
στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς συνήλθε σε 
συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο, ύστερα από την 37765/30-11-
2011  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 
του Ν.3852/10.
Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  νόµιµη 
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα πέντε (5) µέλη ήτοι:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ιωαννίδης Χαράλαµπος              
2.Μήλα Λαµπρινή                        
3.Καρκούλης Νικόλαος
4.Τεχλικίδης Μιχαήλ
5.Κωνσταντίνου Βίκτωρ

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Λιάλιαρη Καλλιόπη.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης λέει ότι:

Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  80  του  Ν.  3463/2006,  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του Ν. 3582/2010, στα 
καταστήµατα  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος  πριν  από  τη 
χορήγηση  της  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας 
χορηγείται  προέγκριση  ίδρυσης,  η  οποία  εκδίδεται 
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ύστερα  από  απόφαση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής 
Κοινότητας.

Θέτουµε υπόψη σας τη µε αριθµό πρωτ. 286/31-10-
2011 αίτηση του Θανάση Πέτρου,  που ζητά προέγκριση 
άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος 
΄ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ΄΄,  που  βρίσκεται  επί  της  οδού  Στρ. 
Πετρίτη αρ. 4 στη ∆ροσιά Αττικής, για λήψη σχετικής 
απόφασης.

Ο σχετικός φάκελος έχει συµπληρωθεί µε όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από το 
άρθρο  80  του  Ν.3463/2006  για  την  προέγκριση  του 
αιτήµατος και τα περιλαµβάνει συνηµµένα στην αίτηση. 

Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 3ο θέµα, επισήµανε 
ότι  υπάρχει  λάθος  στην  διατύπωση  του  θέµατος.  Ο 
ενδιαφερόµενος θα πρέπει να φέρει υπεύθυνη δήλωση, 
θεωρηµένη ότι δεν θα µπει ψησταριά στο πεζοδρόµιο ή 
στην σκεπή και η πέργκολα θα είναι νόµιµη, σύµφωνα µε 
τις πολεοδοµικές διατάξεις και εισηγήθηκε την αναβολή 
του.

Λαβούσα το λόγο η Αντιπρόεδρος κα Μήλα Λαµπρινή 
συµφώνησε µε την εισήγηση, µε την επισήµανση ότι τόσο 
στις εισηγήσεις όσο και στις αποφάσεις για προέγκριση 
πρέπει  να  αναφέρονται  αναλυτικά  η  επιφάνεια  του 
καταστήµατος, το είδος της επιχείρησης, η διεύθυνση 
και η ορθή επωνυµία του αιτούντος.

 Μετά τα παραπάνω
ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την αναβολή του παρόντος θέµατος, λόγω εσφαλµένης 
εισήγησης.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 57/11 και υπογράφεται 
από όλα τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου που συµµετείχαν 
στη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                                  Τεχλικίδης Μιχαήλ
                                  Κωνσταντίνου Βίκτωρ-Παναγιώτης 

     Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου

    Ιωαννίδης Χαράλαµπος 
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