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Από το πρακτικό της 6ης/2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης
Αριθμ.Αποφ. – 13 -

ΠΕΡΙ: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην
περιοχή Πετροχωρίου.

Στο Εύμοιρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 1 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την με αριθμό 23552/24-6-2016 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. Κυψελίδης Δημήτριος(Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
2. Μπεζεμερλής Μιλτιάδης
3. Γερασιμίδης Ευστάθιος
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2οθέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά προέγκριση άδειας ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αγροκτήματος Πετροχωρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων και εμπορικών
δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης, με την οποία μας αποστέλλονται η αίτηση και όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν της ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ που ζητά την
προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροχωρίου, με δραστηριότητα « Επιχείρηση Αναψυχής ( Καφετέρια ), Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
Πλήρους Γεύματος ( Εστιατόριο ) & Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Παντοπωλείο
και Πρατήριο Γάλακτος )».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463 /2006, ΄΄ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων ΄΄ και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852 / 2010 ΄΄ Νέα Αρχιτεκτονική Αυτ/ση &
Αποκέντρωση Διοίκηση Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΄΄ ( ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Β΄), καθώς επίσης και τις
παρ.2 & 3 άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΠΔ / Φ.Α.2.1/31600 / 20.11.2013 ( ΦΕΚ 3106 / 09.12.2013 τ. Β΄ ), παρ.
2 & 3 άρθρο 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΠΔ/Φ.Α. 2.1/34824/27-12-2013 ( ΦΕΚ 3402/31-12-2013 τ. Β΄ ).
Ο προέλεγχος αφορά τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης.
Σας παρακαλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις
διατάξεις που αναφέρονται σ’ αυτήν, είδε την αριθμ.19329/30-5-2016 εισήγηση του αρμοδίου γραφείου
του Δήμου Ξάνθης και μαζί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν
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Χορηγεί στην ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ προέγκριση ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος, με δραστηριότητα « Επιχείρηση Αναψυχής ( Καφετέρια ), Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος ( Εστιατόριο ) & Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών
( Παντοπωλείο και Πρατήριο Γάλακτος )», στην περιοχή του αγροκτήματος Πετροχωρίου.
Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος
σύμφωνα με τον οδηγό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με τις παρ. 2 & 3 άρθρο 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΠΔ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013(ΦΕΚ 3106/09-122013 τ. Β΄) η προέγκριση ισχύει για πέντε μήνες . Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει
στον οικείο Δήμο εντός τριών μηνών από την χορήγηση της προέγκρισης με δυνατότητα παράτασης για
δυο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωμοδότησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση
ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2016
_____________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Τ.Σ,Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

