Απόσπασµα από το Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 9
Συνεδριάσεως της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων ∆ήµου Ξάνθης
της 11/09/2012
Απόφαση
9

Θέµα: " Προέγκριση άδειας Ίδρυσης Καταστήµατος"

Στα Κιµµέρια σήµερα την 11/09 / 2012 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στο
∆ηµοτικό γραφείο της Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, συνήλθε το Συµβούλιο
Κιµµερίων , ύστερα από την υπ΄ αριθ.51535/06-09-2012 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 τρείς{ 3}.
Παρόντες Σύµβουλοι

Απόντες Σύµβουλοι

1.- Μπαντάκ Μπεσήµ
2.- Τοπ Σαλή Λουνιφέρ
3.-Μπόζ Ραµαδάν

1. Κισσά Γιουλτής
2. Μπουδούρ Χουσείν Χουσείν

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Εµµανουηλίδης Θεόδωρος υπάλληλος του
∆ήµου 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. 50047/31-08-2012 εισήγηση του αρµόδιου γραφείου του ∆ήµου 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.∆.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.- Τσαπνίδη Κωνσταντίνο του Ζαχαρία
¨ Αποθήκη πρώτων υλών
ζαχαροπλαστικής¨ στα Κιµµέρια Ξάνθης επί της οδού Αµφέραου 75.
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 Τσαπνίδη Κωνσταντίνο του Ζαχαρία προέγκριση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ¨Αποθήκη πρώτων υλών
ζαχαροπλαστικής¨ επί της οδού Αµφέραου 75 στα Κιµµέρια Ξάνθης.
…….//…….

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας
του καταστήµατος, σύµφωνα µε τον οδηγό καταστηµάτων Υγειονοµικού
ενδιαφέροντος.
Σύµφωνα µε την παρ.3 άρθρο 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑΠ∆/Φ.Α.3.1./21220/01 (ΦΕΚ
2496/4.11.2011 Τεύχος Β’) η προέγκριση έχει ισχύ για πέντε µήνες.
Συγκεκριµένα ο ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλει στον οικείο ∆ήµο εντός τριών
µηνών από την χορήγηση της προέγκρισης , µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµα
µήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στον ∆ήµο , όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΥΕ.
Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή αυξ. αριθ. 9.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Κιµµέρια 12-09-2012
Ο Πρόεδρος Συµβουλίου

Μπαντάκ Μπεσήµ

