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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2015
«Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Πρακτικό της με αριθ. 7/2015 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 12ης του μηνός Μαΐου του έτους
2015.
Στο Χολαργό σήμερα, 12-05-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 8563/0605-2015, πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 9 και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Αλεξόπουλος Χ., Κουντούρης Χ.,
Μακρίδης Π., Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δερτιλή Ε., Ζήκας Δ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενη το 1ο θέμα
της ημερησίας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι παρέλαβε την
υπ.αριθμ.8352/29-04-2015 εισήγηση από το Τμήμα Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών
προκειμένου να εξετασθεί η αίτηση με τα προσκομισθέντα σε αυτήν δικαιολογητικά του κ.
ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, με την οποία αιτείται την χορήγηση
προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο), που βρίσκεται επί της οδού Ασπασίας
91, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 36 στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο ενδιαφερόμενος της επιχείρησης καθώς και κάποιοι
περίοικοι όπου εξέφρασαν ενστάσεις προσκομίζοντας στην Πρόεδρο το υπ’αρ.
πρωτ.13568/10-12-2014 έγγραφο από την Υπηρεσία Δόμησης, του Τμήματος Εφαρμογής
Πολ/κων Σχεδίων στο οποίο αναφέρονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης.

ΑΔΑ:
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ.1923/16-03-2015 έγγραφο από την Υπηρεσία Δόμησης,
του Τμήματος Εφαρμογής Πολ/κων Σχεδίων που είχε προσκομισθεί από τον ενδιαφερόμενο
προκύπτουν διαφορετικά στοιχεία.
Προκειμένου να ερμηνευθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τα δύο παραπάνω
έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης, η Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή του θέματος για
επόμενη συνεδρίαση.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αφού άκουσε την Πρόεδρο, τους
παρευρισκόμενους, είδε όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναβολή της λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας
Χολαργού, προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη άποψη του θέματος μετά την έγγραφη
γνωμοδότηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και την ερμηνεία των
συμβολαιογραφικών πράξεων από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Τα Μέλη
Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Παπαγιάννη Ι., Αλεξόπουλος Χ., Κουντούρης Χ., Μακρίδης Π.,
Φιλόσοφος Α., Κώνστα Κ.

