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ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Από ην 9ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 30εο
επηεκβξίνπ 2011.
Αξηζ. Απόθαζεο 50

Πεξίιεςε
Πξνέιεγρνο θαηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο
ηνπ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟY τοσ Ιωάννη

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα30 επηεκβξίνπ 2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, (Αληηδεκάξρνπ
Ξάλζεο) Σαξελίδε Παλαγηώηε, κε αξηζ. πξση.54027/21-9-2011, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα
από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ην αξηζ.8ν Πξαθηηθό θαη ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ σο άλσ
Πξνέδξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ
ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
2. Αληακπνύθεο Αγθόξηζαο Απόζηνινο
3. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
4. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5. Μνύξθαο Υξήζηνο
6. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
7. Μαδαξάθεο πύξνο
8. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
9. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε
ην (6ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.51921/13-9-11
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ Γήκνπ Ξάλζεο-Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηαπξνύπνιεο Αζαλαζηάδε
Ησάλλε, ζρεηηθά κε πξνέιεγρν κε ηηο ρξήζεηο γεο, ηνπο όξνπο δόκεζεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη
πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηε βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο όηη έρεη ηηο
πξνϋπνζέζεηο όζνλ αθνξά ηε κηθξόηεξε απόζηαζε ησλ πελήληα (50) κέηξσλ αθνύ ζηελ απόζηαζε απηή
δελ ππάξρνπλ λανί, ζρνιεία, λνζνθνκεία, θιηληθέο, ζύκθσλα κε ην Π.Γ.180/79 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην Π.Γ.331/89 θαη 457/90, θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.3463/2006 «πεξί
θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 Νέα
Αξρηηεθηνληθή Απηνδηνίθεζε & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο πξνθεηκέλνπ
λα ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.
πλερίδνληαο ν Πξόεδξνο αλαθνίλσζε ην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ:
ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ τοσ Ιωάννη, «ΟΒΔΛΙΣΗΡΙΟ» στον οικισμό Άνω Καρσόυστο της
Γημοτικής Δνότητας τασρούπολης τοσ Γήμοσ Ξάνθης.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηεο ην άξζξν.73 παξ.1Α
Ν.3852/2010, ην άξζξν.80 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), ηελ εγθύθιην 59/74896/30.12.2010
ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Α., ηελ εγθύθιην 51/66174/29.11.2006 ΤΠΔΓΓΑ, ηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ
10551/2007, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, θαζώο θαη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο ελδηαθεξνκέλεο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Υνξεγεί ζηνλ ΑΡΒΑΝΙΣΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ τοσ Ιωάννη
πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο
«ΟΒΔΛΙΣΗΡΙΟ» στον οικισμό Άνω Καρσουύτοσ της Γημοτικής Δνότητας τασρούπολης τοσ
Γήμοσ Ξάνθης.
Ζ παξνύζα απόθαζε δε ζπληζηά άδεηα θαη δελ επηηξέπεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο,
ζύκθσλα κε ηνλ νδεγό Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο.
…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 6-10-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
Γθνύκα Γέζπνηλα

ππνγξαθέο

