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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις

9-2-2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μμ,

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 8/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2) Τζωρτζίου Ανέστης
3)Κούσιογλου Θεοδοσία
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι εστάλη στη ΔΚ η αίτηση του κ. Γκούντογλου Χρήστου με
την οποία ζητά να του χορηγηθεί προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος

στην

Προσοτσάνη
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 διαπίστωσε ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση προς
αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να συζητηθεί το θέμα με την διαδικασία του επείγοντος και εκτός της ημερήσιας διάταξης
Αριθ. Απόφ:
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θΕΜΑ: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος στον
κ. ΓΚΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ προσκόμισε στο συμβούλιο το από 82-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο
μεταβιβάζει την αριθ.1673/8-2-2016 αίτηση του κ.Γκούντογλου Χρήστου του Αντωνίου με τα
συνημμένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος «παντοπωλείο-πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής-πρατήριο άρτου»
επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση ή μη της
σχετικής προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος

αφού προβεί σε λεπτομερή

έλεγχο των δικαιολογητικών και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την έκδοση της σχετικής
αδείας.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλεγξε

τα συνημμένα

δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 41 παρ.ιθ΄ του Ν.2218/94
των άρθρων 79,80 και 148 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)
του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Τη

χορήγηση

«παντοπωλείο-πρατήριο

προέγκρισης
γάλακτος

και

άδειας
ειδών

ίδρυσης

και

λειτουργίας

ζαχαροπλαστικής-πρατήριο

καταστήματος
άρτου»

στον

κ.ΓΚΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Το ανωτέρω κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου στην Προσοτσάνη.
Διατηρείται από το Δήμο το δικαίωμα ανάκλησης της αναφερόμενης προέγκρισης σε
περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως υγειονομικών διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.
2.-Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την έκδοση-χορήγηση άδειας ίδρυσης -λειτουργίας
καταστήματος με κοινοποίηση αυτής σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες ανάλογα με την φύση του
επαγγέλματος υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό
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Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

