Απόσπασμα από το Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 5
Συνεδριάσεως Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης
της 08-05-2013
Απόφαση
7

Θέμα: " Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος"

Στα Κιμμέρια σήμερα την 8η Μαϊου 2013 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 στο
Δημοτικό γραφείο της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης, συνήλθε το Συμβούλιο
Κιμμερίων , ύστερα από την υπ΄ αριθ.20249/02-05-2013 έγγραφη Πρόσκληση του
Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε εις ένα έκαστον των Συμβούλων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι νόμιμος απαρτία δεδομένου επί συνόλου 5 μελών
ευρέθηκαν παρόντες τρείς{ 3 }.
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
1.Τοπ Σαλή Λουνιφέρ
2.- Μπουδούρ ΧουσείνΧουσείν
2. Κισσά Γιουλτής
3.- Μπόζ Ραμαδάν
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εμμανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
O κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου και αφού
εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη την υπ΄ αριθ.
20094/30-04-2013 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου του Δήμου για την έκδοση
αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
Σχετικά περί προελέγχου αναφορικά με τις χρήσεις γης , τους όρους δόμησης , την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος εντός του οικισμού
Κιμμερίων έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ.2-3-81, τις διατάξεις του άρθρου 80
του Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις
διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010,καθώς επίσης και τις παρ,2 και 3 του
άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΠΔ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 (ΦΕΚ 2496/4-11-2011 τεύχος
Β΄), προκειμένου να χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ
του Σαλή «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ» στα Κιμμέρια Ξάνθης επί της οδού
Σαλαμίνος 16.
Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση , έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων την
σχετική εισήγηση, και τα συνημμένα δικαιολογητικά
Αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στον
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ του Σαλή «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΙΝΤΕΡΝΕΤ» επί της
οδού Σαλαμίνος 16 στα Κιμμέρια Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 7.
……………………………….

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Κιμμέρια 09/ 05 / 2013
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Μπαντάκ Μπεσήμ

