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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 2ας
Αυγούστου 2012.
Αριθ. Απόφασης 67

Περίληψη
Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
της ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ του Δημητρίου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση το υ Προέδρου της, (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.45146/27-7-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
Φωτιάδης Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (5ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, στη συζήτηση του οποίου παρίστατο και ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.
πρωτ.44408/24-7-12 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου
Δήμου Ξάνθης-Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης Αθανασιάδη Ιωάννη, σχετικά με προέλεγχο με τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ξάνθης ότι έχει τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη μικρότερη απόσταση των πενήντα (50) μέτρων
αφού στην απόσταση αυτή δεν υπάρχουν ναοί, σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές σύμφωνα με το Π.Δ.180/79
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.331/89 και 457/90, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 80 του
Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκηση & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το όνομα της ενδιαφερομένης:
ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του Δημητρίου, «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στον οικισμό
Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που
αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της ενδιαφερομένης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στη ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του Δημητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στο ν οικισμό Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.
Η παρούσα απόφαση δε 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 ΔΙΑΠΔ/Φ.Α.3.1./21220/01.11.2011(ΦΕΚ 2496/4.11.2011
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τεύχος Β΄) η προέγκριση έχει ισχύ πέντε μήνες. Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
υποβάλει στον οικείο Δήμο εντό ς τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα
παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποιήσης στο Δήμο όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΥΕ. Σε διαφορετική περίπτωση η
προέγκριση ανακαλείται.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-8-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

