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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων Ξάνθης, της 21ης Ιουνίου
2016
Αριθ. απόφασης 11
Περίληψη
Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
(Μπουδούρ Μπερµπήν).

Στα Κιµµέρια Ξάνθης και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κιµµερίων σήµερα 21 Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων
ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 22242/16-06-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Μπουδούρ Χουσεϊν
Χουσεϊν, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα µέλη τoυ συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 88
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν
σχετικές αποφάσεις.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης Μαυροµάτη Αικατερίνη για την τήρηση
των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) µέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
Εµίν Ραµαδάν
Μαλκότς Ορχάν

Απόντες
Τοπ Ιµπραήµ Μπεσµέ
Μπαντάκ Μπεσήµ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτοντας υπόψη των µελών την αρ.πρωτ. 19900/02-06-2016 εισήγηση του τµήµατος
αδειοδοτήσεων και εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Ξάνθης µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, για
τον προέλεγχο καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, η οποία έχει ως εξής :
Σας υποβάλλω την αίτηση του Μπουδούρ Μπερµπήν του Φαρή µε την οποία αιτείται τη χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κοµµωτήριο», στα Κιµµέρια Ξάνθης
και παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο Συµβούλιο σας, την έκδοση σχετικής απόφασης περί προελέγχου
αναφορικά µε τις χρήσεις γης , τους όρους δόµησης , την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, ζήτησε από τα µέλη τα αποφασίσουν σχετικά

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη
-Τις διατάξεις του Π.∆. 2.3/13-3-81,(ΦΕΚ ∆΄138 )
-Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
-Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 , (ΦΕΚ 87/7-6-2010/ τ. Β΄)
-Τις παρ.2 και 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ∆ΙΑΠ∆/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (ΦΕΚ 3403/31.12.2013
τεύχος Β΄)
-Την αίτηση του Μπουδούρ Μπερµπήν του Φαρή και τα συνηµµένα δικαιολογητικά αυτής
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, στον ενδιαφερόµενο Μπουδούρ Μπερµπήν του Φαρή «Κοµµωτήριο », στα Κιµµέρια
Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Μπουδούρ Χουσεϊν Χουσεϊν
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)

Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 22-06-2016
Η γραµµατέας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κιµµερίων

Μαυροµάτη Αικατερίνη
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