ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΚ8-ΑΘΨ
1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Από ην 1ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 4εο Ηαλνπαξίνπ
2012.
Αξηζ. Απόθαζεο 6

Πεξίιεςε
Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο
ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ζηνλ ΚΔΚΔ ΑΓΔΜ
ηοσ Ατμέη ζηην οδό Βενιζέλοσ 70 ζηην Ξάνθη.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 4 Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00
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.70605/29-12-2011, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα
από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 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 8 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
1) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
2. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
3. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
4. Μνύξθαο Υξήζηνο
5. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
6. Μαδαξάθεο πύξνο
7. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
8. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Γίλεηαη κλεία όηη ην κέινο ηεο ΔΠΕ, ν δ.ζ. ππξηδόπνπινο
Νηθόιανο απνρώξεζε νξηζηηθά από ηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
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.69911/22-12-11
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ γηα ηελ έθδνζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο, ζρεηηθά
κε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πξνζθνξάο ππεξεζηώλ
δηαδηθηύνπ πνπ κε αίηεζή ηνπο δεηάλε νη δηάθνξνη ελδηαθεξόκελνη , ε νπνία έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3037/02, ζύκθσλα κε ην νπνίν γηα ηε ιεηηνπξγία επηρείξεζεο
πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα
ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην θαηάζηεκα.
2. Σελ ππ’ αξηζ. 1107414/1491/ Σα & Δ.Φ./ 26-11-2003 Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ, Δζσηεξηθώλ-Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Γεκόζηαο Σάμεο θαη Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, «πεξί θαζνξηζκνύ ησλ όξσλ, ησλ πξνϋπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα
ηε ρνξήγεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ.
3.Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 73 ηνπ Ν. 3852/2010.
4.Σελ αξηζ. 364/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνη. πκβνπιίνπ Ξάλζεο ζρεηηθά κε ηελ κεηαβίβαζε αξκνδηόηεηνο
ρνξήγεζε άδεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
5. Σν γεγνλόο όηη ππνβιήζεθε ζην Γήκν αίηεζε θαη ζρεηηθόο θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ έθδνζε
άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ από ηνλ παξαθάησ ελδηαθεξόκελν
ΚΔΚΔ ΑΓΔΜ ηοσ ΑΦΜΔΤ (παροτής σπηρεζιών διαδικηύοσ) ζηην οδό Βενιζέλοσ 70 ζηην Ξάνθη.
(Αριθ. Υπολογιζηών 4).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιώ λα κεξηκλήζεηε γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ρνξήγεζεο άδεηαο
επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
αλσηέξσ απνθάζεσο.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηεο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, θαζώο θαη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο πξνζθνξάο ππεξεζηώλ ζηνλ ΚΔΚΔ ΑΓΔΜ ηοσ
Ατμέη ζηην οδό Βενιζέλοσ 70 ζηην Ξάνθη, (αριθ. Υπολογιζηών 4).

…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.

ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΚ8-ΑΘΨ
2

Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 9-1-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο
Γθνύκα Γέζπνηλα

ππνγξαθέο

