Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 2ης /2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Απόφ. – 6 -

ΠΕΡΙ: Ανάκληση προεγκρίσεων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
της Δημοτικής Κοινότητας.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 36662 / 3-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε
στον κάθε Σύμβουλο χωριστά και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση:
Παρόντες Σύμβουλοι
Απόντες Σύμβουλοι
1.Ανδρεάδης Αναστάσιος(Πρόεδρος)
1. Τζανετάκης Γεώργιος
2.Ξανθόπουλος Χρήστος
2. Κώττη Καλλιόπη
3.Μπακιρτζής Χαράλαμπος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την ανάκληση προεγκρίσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου την αριθμ.25361/12-5-2014 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης, που αφορά την ανάκληση προεγκρίσεων για τα καταστήματα:
α) Ασβεστοπούλου Ειρήνη του Ευσταθίου, ΄΄ Κέντρο Συνεστιάσεων ΄΄ στο 4ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας.
β) Παπαδοπούλου Βιολέτα του Ευσταθίου, ΄΄ Παντοπωλείο-Είδη άρτου΄΄ στο Πετροχώρι Ξάνθης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη, το αριθμ. 25361/12-5-2014 έγγραφο
του Δήμου Ξάνθης, τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 της ΚΥΑ/ΔΙΑΠΔ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
(ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β΄) σύμφωνα με το οποίο λόγω της παρέλευσης πέντε μηνών από την δημοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ, ανακαλούνται οι προεγκρίσεις που είχαν εκδοθεί πριν την 4-11-2011 και
χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την δεύτερη φάση των δικαιολογητικών για την χορήγηση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 21 του Ν.2690/1999
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1) Ανακαλεί την αριθμ. 300/30-9-2008 απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης , που
αφορά ΄΄ Προέλεγχος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ της Ασβεστοπούλου Ειρήνης του
Ευσταθίου, ΄΄ Κέντρο Συνεστιάσεων ΄΄ στο 4ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας.
2) Ανακαλεί την αριθμ.163/21-5-2010 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, που
αφορά ΄΄ Προέλεγχος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄ της Παπαδοπούλου Βιολέτας του
Ευσταθίου, ΄΄ Παντοπωλείο- Είδη άρτου ΄΄ στον οικισμό Πετροχωρίου Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6 / 2014
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ.Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Πιστό Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
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