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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 5/2017 ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηος
Δήμος Αλμυπίαρ
Αξηζκ. Απόθ.: 14/2017 ΘΕΜΑ 1o: Ειζήγηζη ηος γπαθείος Αδειοδοηήζευν και
Ρύθμιζηρ Εμποπικών Δπαζηηπιοηήηυν
ηος Σμήμαηορ
Σοπικήρ & Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Δήμος Αλμυπίαρ, για
ηην οπιζηική αθαίπεζη άδειαρ ίδπςζηρ & λειηοςπγίαρ
καηαζηήμαηορ, πος βπίζκεηαι ζηην Απιδαία.
ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 27 Δεκεμβπίος 2017, εκέξα
Σέηαπηη θαη ώξα 13.00΄ μ.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ
Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό
34290/21-12-2017, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ
ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά
(7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Μπίλνο Γεκήηξηνο (Γήκαξρνο σο
1. Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο
Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.)
Δ.Π.Ε.)
2. αββίδεο Γεώξγηνο
(Μέινο ηεο
2. Παξνύηνγινπ
Νηθόιανο
Δ.Π.Ε.)
(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.)
3. Σζηκηζηξίδεο Γώξγηνο (Μέινο ηεο
3. Θενδσξίδεο
Αλαζηάζηνο
Δ.Π.Ε.)
(Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)
4. Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο Δ.Π.Ε.)
(πνπ δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ
θαη θιήζεθαλ λόκηκα)
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε
Γήκεηξα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα
παξαθάησ:
Από ην γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Σκήκαηνο Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο εζηάιε ε αξηζκ. πξση. 32792/08-12-2017
εηζήγεζε , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:
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ΕΘΗΓΗΗ
ΘΕΜΑ «Οπιζηική αθαίπεζη άδειαρ ίδπςζηρ & λειηοςπγίαρ
καηαζηήμαηορ».
Έρνληαο ππόςε:’
1) Σν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 «Ζ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ζε δήκνπο άλσ ησλ δέθα
ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ δήκνπ» & «Ζ ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη
κέζα
ζε είθνζη (20) εκέξεο αθόηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή όια ηα λόκηκα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία».
2) Σελ αξηζ. 30725/22-11-2017αίηεζε ηνπ Παπαδόπνπιν Υξήζην ηνπ Αλαζηαζίνπ
3) Σελ αξηζ.580 /06-07-2017 Βεβαίσζε δηαθνπήο εξγαζηώλ.
4) Αληίγξαθν ππνβιεζείζαο δήισζεο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο
5) Σελ αξηζ. 28675/32/30-12-2014 άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο.
6) 512/2/22-4-2015 άδεηα ιεηηνπξγίαο κηθηήο επηρείξεζεο πξνζθνξάο δηαδηθηύνπ .
7) Σελ αξηζ. 32295/4-12-2017 απόθαζε Γεκάξρνπ,
Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ηελ ζρεηηθή απόθαζε.
Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, κεηά
από δηαινγηθή ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ
άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006),

Αποφασίζει ομόφωνα
Δγθξίλεη ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ην
θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «Επισειπήζειρ Ανατςσήρ καθώρ &
Επισειπήζειρ Πποζθοπάρ καηά κύπιο λόγο οινοπνεςμαηυδών ποηών»(Καθεηέπια),
ηνπ θ. Παπαδόποςλος Χπήζηο ηνπ Κυνζηανηίνος, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 4εο
Ννεκβξίνπ αξ.5 ζηελ Αξηδαία ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 14/2017
...................................................................................................………………………
Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη.
Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν Τ π ο γ ρ α φ έ ς)
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Αριδαία 28-12-2017
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε.

ΜΠΗΝΟ Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΗΑ
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