Απόσπασμα από το Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 1
Συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Δήμου Ξάνθης
της 24/01/2012
Απόφαση
1

Θέμα: " Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος"

Στα Κιμμέρια σήμερα την 24/01/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στο
Δημοτικό γραφείο της Κοινότητας Κιμμερίων Ξάνθης, συνήλθε το Συμβούλιο
Κιμμερίων , ύστερα από την υπ΄ αριθ.2556/18-01-2012 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 τέσσερις{ 4 }.
Παρόντες Σύμβουλοι
1.- Μπαντάκ Μπεσήμ
2.- Τοπ Σαλή Λουνιφέρ
3.- Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν
4.- Μπόζ Ραμαδάν

Απόντες Σύμβουλοι
1. Σιράκ Χασάν

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 του Συμβουλίου
την αριθ.πρωτ. 1719/13-1-2012 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου του Δήμου για την
έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σχετικά περί προελέγχου με τις χρήσεις γης , τους όρους δόμησης , την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ,εντός του οικισμού Κιμμερίων και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ.2-3-81, καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 80 του
Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 προκειμένου να
χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, στον ενδιαφερόμενο:
1.- Λαμπρίδη Δημήτριο του Πασχάλη ¨ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ¨ στα Κιμμέρια
Ξάνθης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 33.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση , έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που
αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση, τα σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στον Λαμπρίδη Δημήτριο του Πασχάλη
προέγκριση ίδρυσης
καταστήματος,¨ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ¨ επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 33
στα Κιμμέρια Ξάνθης.
…….//…….

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 αυξ. αριθ. 1
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Κιμμέρια 26 / 01 / 2012
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Μπαντάκ Μπεσήμ

