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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 23 Απριλίου 2015.
Αριθ. απόφασης 46

Περίληψη
Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΓΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Πρατήριο
άρτου – Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής)»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 23 Απριλίου 2015 ημέρα Απριλίου και ώρα 14:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ. Τριανταφυλλιά
Σωτηριάδου, αριθ.πρωτ.14937/20-04-2015, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
και υπό την Προεδρία της ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)
μέλη, δηλαδή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παρόντες
Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
Εμρουλλάχ Αμπεδήν Ογλού
Δημήτριος Βράνιας
Μαρία Γαβριηλίδου
Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
Δάφνη Σταυράκη

Απόντες
1. Χασάν Ογλού Αμέτ Ογλού
2. Αχμέτ Αχμέτ Ογλού
3. Γιάννα Ασλανίδη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )

7. Στυλιανός Τσετινές
8. Απόστολος Τσεγγελέτος
9. Νίκη Χοτζούδη
10. Γεώργιος Ψωμάς

4. Σελαμή Κιαμήλ Ογλού
5. Γεώργιος Ασβεστόπουλος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 14711/16-042015 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος του Δήμου σχετικά με προέλεγχο με τις χρήσεις γης, , τους όρους δόμησης, την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 501/1995 Απόφασης του Νομάρχη
Ξάνθης «Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου – επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπές
πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή του οροθετημένου τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ξάνθης»
(ΦΕΚ 821/19-10-1995 τ.Δ΄), τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτ/ση & Αποκέντρωση
Διοίκηση Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ. Β΄), καθώς επίσης και τις παρ.2 & 3 άρθρο 2
της ΚΥΑ ΔΙΑΠΔ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013 (ΦΕΚ 3402/31.12.2013 τ. Β’). H προέγκριση χορηγείται σε
προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για τη χορήγηση της άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο,
εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες,
κατόπιν αίτησης – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική
περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος ανακοίνωσε το όνομα του ενδιαφερόμενου:

ΑΔΑ: ΩΝΘΦΩΚ8-64Λ

«ΓΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &
ΠΟΤΩΝ (Πρατήριο άρτου – Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής)» στην οδό Δαγκλή 58 στην
Ξάνθη.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση, τα
σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερόμενου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στην «ΓΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (Πρατήριο άρτου – Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής)»
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος στην οδό Δαγκλή 58 στην Ξάνθη.
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα
με τον οδηγό καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-04-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

