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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9ης /2016 συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ευµοίρου του ∆ήµου Ξάνθης

Αριθµ.Απόφ. – 22 -

ΠΕΡΙ: Ανάκληση προέγκρισης καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην περιοχή
της ∆ηµοτικής Κοινότητας.

Στο Εύµοιρο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 17 Οκτωβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ευµοίρου, του ∆ήµου
Ξάνθης, ύστερα από την µε αριθµό 39461 / 13-10-2016 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:
Απόντες Σύµβουλοι
Παρόντες Σύµβουλοι
1. Κυψελίδης ∆ηµήτριος (Πρόεδρος)
1. Μπάτζιος Γεώργιος
2. Γερασιµίδης Ευστάθιος
2. Σπυριδόπουλος Σταύρος
3. Μπεζεµερλής Μιλτιάδης
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Κασάπης Πολύκαρπος, υπάλληλος του ∆ήµου Ξάνθης για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την ανάκληση προέγκρισης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της ∆ηµοτικής Κοινότητας, έθεσε υπόψη
του Συµβουλίου την αριθµ.38368 /6-10-2016 εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων και εµπορικών
δραστηριοτήτων του ∆ήµου Ξάνθης, που αφορά την ανάκληση προέγκρισης για τα καταστήµατα
των παρακάτω:
1) MIHAYLOVA KATYA του DOBRI « Επιχείρηση µαζικής εστίασης προχείρου γεύµατος ( αναψυκτήριο)» στη ΒΙ.ΠΕ.Ξάνθης, εντός του κτιρίου της ΣΕΚΑΠ.
2) ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ « Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών ( καφετερία – εστιατόριο – παντοπωλείο – πρατήριο γάλακτος )».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη, το αριθµ. 38368/6-10-2016 έγγραφο
του ∆ήµου Ξάνθης, τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3 της ΚΥΑ/∆ΙΑΠ∆/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
(ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τεύχος Β΄) σύµφωνα µε τις οποίες µετά τη παρέλευση τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, χωρίς η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να καταθέσει τη δεύτερη φάση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος αυτή ανακαλείται και
αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 21 του Ν.2690/1999
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1) Ανακαλεί την αριθµ.12 / 1-7-2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που
αφορά προέγκριση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της MIHAYLOVA KATYA του DOBRI
« Επιχείρηση µαζικής εστίασης προχείρου γεύµατος ( Αναψυκτήριο )» στη ΒΙ.ΠΕ Ξάνθης ( εντός του
κτιρίου της ΣΕΚΑΠ ).
2) Ανακαλεί την αριθµ. 13 / 1 – 7- 2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που
αφορά προέγκριση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του
ΠΕΡΙΚΛΗ « Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών ( καφετερία – εστιατόριο – παντοπωλείο – πρατήριο γάλακτος )».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 22 / 2016
_______________________________________________________________________________________
Μετά συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
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