Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7712/17.03.2017 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντζινάς Ιωάννης 3. Κούρτης Ανδρέας, 4.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 5.Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 6. Παναγιώταρης Αναστάσιος 7. Καλαντίδης Δημήτριος
8. Κουρής Μιχαήλ τακτικά μέλη και

9. Δημητρόπουλος Άγγελος

αναπληρωματικό μέλος, ότι ο κ.

Αναγνώστου Ιωάννης τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόν στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας, Παπαϊωάννου και Τζανέτος
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 23/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εξέταση αιτήσεως ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ νομίμου εκπροσώπου της

εταιρείας «Π.

ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ – Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Κρεοπωλείο» που βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί των οδών Πανταζή αρ. 23 &
Ήβης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ.5136/2017 αίτηση του Περίχαρου Πέτρου, νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας «Π. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ – Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» για χορήγηση ή μη
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Κρεοπωλείο» που βρίσκεται στην
Ηλιούπολη επί των οδών Πανταζή αρ. 23 & Ήβης
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως:
1. Προβούν σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση και
2. Αποφασίσουν για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης για την ίδρυση του ανωτέρω καταστήματος
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 80 παρ. 3 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), την 349/2012 Κανονιστική απόφαση Δ.Σ. και διαπίστωσε ότι ο σχετικός φάκελος ήταν πλήρης με τα
νόμιμα δικαιολογητικά
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει στην εταιρεία «Π. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ – Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο
τον Περίχαρο Πέτρο του Χρήστου, τη χορήγηση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
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«Κρεοπωλείο», που βρίσκεται στην Ηλιούπολη επί των οδών Πανταζή αρ. 23 & Ήβης, με τη διατήρηση του
δικαιώματος ανάκλησής της.
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, η εταιρεία θα πρέπει να
υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της παρούσας, με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως. Η παρούσα δεν συνιστά άδεια
και δεν επιτρέπει την έναρξη της λειτουργίας του καταστήματος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.3.2017

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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