ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 4 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη, σήμερα 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π
μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 5468/15-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
4.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
5.-Τσακμακίδης Κοσμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος
2.-Σμολοκτός Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ
Διοικητικού

Αριθ. Απόφ: 15/2013

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Αδείας Υπηρεσιών Διαδικτύου στο κατάστημα του κ.
Αλεξανδρίδη Χαραλάμπου, στη ΤΚ Σιταγρών
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ. 5358/13-3-2013 αίτηση του κ. Αλεξανδρίδη
Χαραλάμπου του Γεωργίου κατοίκου ΤΚ Σιταγρών ως και τα συνοδεύοντα αυτής
δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημά του
(καφετέρια-πιτσαρία) το οποίο βρίσκεται στην ΤΚ Σιταγρών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή

να προχωρήσει στην

έγκριση ή μη της ζητηθείσας άδειας, αφού προηγουμένως ενεργήσει λεπτομερή
έλεγχο στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν

την εν λόγω αίτηση, και να

εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την έκδοση της σχετικής αδείας.
Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου εξέτασε με κάθε
λεπτομέρεια τα συνοδεύοντα την αίτηση δικαιολογητικά και έχοντας 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 73 παρ.1 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα
1.-Τη χορήγηση ΄Αδειας Υπηρεσιών Διαδικτύου στο κατάστημα του κ.
Αλεξανδρίδη Χαραλάμπου του Γεωργίου,

κάτοικο ΤΚ Σιταγρών, το οποίο έχει

εφοδιαστεί με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Το ανωτέρω κατάστημα θα λειτουργήσει στην ΤΚ Σιταγρών.
Διατηρείται από το Δήμο το δικαίωμα ανάκλησης της αναφερόμενης άδειας
σε περίπτωση μη εφαρμογής και καταστρατηγήσεως διατάξεων και κανονιστικών
αποφάσεων του Δήμου.
2.-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την έκδοση-χορήγηση της ανωτέρω αδείας
με κοινοποίηση αυτής σε φωτοαντίγραφο στις αρμόδιες ανάλογα με την φύση του
επαγγέλματος υπηρεσίες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2013.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως
ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα Μέλη
υπογραφές

