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Πρακτικό τθσ με αρικ. 13/2015 τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ
Κοινότθτασ Χολαργοφ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ, τθσ 24θσ του μθνόσ επτεμβρίου του
ζτουσ 2015.
το Χολαργό ςιμερα, 24-09-2015, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 12:00, το υμβοφλιο τθσ
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ του Διμου Παπάγου-Χολαργοφ ςυνιλκε ςε τακτικι
δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα Χολαργοφ, φςτερα από τθν με αρικμό πρωτ.
21848/21-09-2015, πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου του, που επιδόκθκε και δθμοςιεφκθκε
νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87).
Διαπιςτϊκθκε πωσ υπάρχει νόμιμθ απαρτία δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 11 μελϊν
παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ 7 και ονομαςτικά οι:
ΠΑΡΟΝΣΕ
Γκοφμα Α., Παπαγιάννθ Ι., Δερτιλι Ε., Κουντοφρθσ Χ., Μακρίδθσ Π., Ζικασ Δ., Φιλόςοφοσ Α.
ΑΠΟΝΣΕ
Αγορίτςασ Δ., Παραδζλλθ Ι., Αλεξόπουλοσ Χ., Κϊνςτα Κ. (οι οποίοι δεν προςιλκαν αν και
προςκλικθκαν νόμιμα)

Η Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ ςυνζχεια ειςθγοφμενθ το 3ο κζμα τθσ
θμερθςίασ διάταξθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα νόμιμα δικαιολογθτικά που κατατζκθκαν
όπωσ αυτά ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, τθν απαντθτικι επιςτολι του Σμιματοσ
Εφαρμογισ Πολ/κϊν χεδίων τθσ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ, που ελιφκθ ωσ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα
αναφορικά με τθ χριςθ γθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ακίνθτο του Ο.Σ 13Α του εγκεκριμζνου Ρ.. τθσ
Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ, ςφμφωνα με το οποίο επιτρζπονται επαγγελματικά
εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ όπωσ ορίηονται από τθν παράγραφο 2ε του ΦΕΚ 685Δ/1996 (τα
επαγγελματικά εργαςτιρια χαμθλισ όχλθςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνουν το 15% του ςυντελεςτι
δόμθςθσ ανά ιδιοκτθςία με μζγιςτο όριο καλυπτόμενθσ επιφάνειασ τα 120 τ.μ.), πρότεινε τθ
χοριγθςθ προζγκριςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΙΑΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΓΕΤΜΑΣΟ (ηαχαροπλαςτείο με

παραςκευαςτιριο) με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙ», του κ. ΑΣΕΡΙΟΤ ΛΑΜΠΟΤ του Νικολάου το
οποίο βρίςκεται ςτθν ςυμβολι των οδϊν Περικλζουσ 37 & Κλειοφσ, ςτο Οικοδομικό Σετράγωνο
13α, ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Χολαργοφ, με τθν προχπόκεςθ να μθν αναπτυχκοφν
τραπεηοκακίςματα, εφόςον θ περιοχι χαρακτθρίηεται χαμθλισ όχλθςθσ.
Μετά τα ανωτζρω θ Πρόεδροσ, ειςθγικθκε τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ.
Σο υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Χολαργοφ αφοφ άκουςε τθν Πρόεδρο, είδε τθν υπ’
αρ. πρωτ.20871/10.09.2015 αίτθςθ με τα ςυνθμμζνα προσ αυτιν νόμιμα δικαιολογθτικά
και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τθ χοριγθςθ προζγκριςθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του καταςτιματοσ
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΙΑΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΓΕΤΜΑΣΟ
(ηαχαροπλαςτείο με παραςκευαςτιριο) που ζχει αιτθκεί, με τον διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΙ»
του κ. ΑΣΕΡΙΟΤ ΛΑΜΠΟΤ του Νικολάου, το οποίο βρίςκεται ςτθν ςυμβολι των οδϊν
Περικλζουσ 37 & Κλειοφσ, ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Χολαργοφ, χωρίσ όμωσ τθν ανάπτυξθ
τραπεηοκακιςμάτων που ζχει αιτθκεί.

Ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει ςτο Διμο, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν με δυνατότθτα παράταςθσ
2 ακόμθ μινεσ, όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά τθσ 2θσ φάςθσ αδειοδότθςθσ του
καταςτιματοσ.
ε διαφορετικι περίπτωςθ θ παροφςα απόφαςθ προζγκριςθσ ανακαλείται αυτοδικαίωσ.

Η Πρόεδροσ

Αικατερίνθ Γκοφμα

Σα Μζλθ
Παπαγιάννθ Ι., Δερτιλι Ε., Κουντοφρθσ Χ., Μακρίδθσ Π., Ζικασ Δ., Φιλόςοφοσ Α.

