ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, της 3ης
Φεβρουαρίου 2011.
Αριθ. απόφασης 13

Περίληψη
Ανάκληση της 351/10 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης)
Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ. πρωτ.4390/31-1-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μαζαράκης Σπύρος
6. Μούρκας Χρήστος
7. Σπυριδόπουλος Νικόλας
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε το
(15ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.5359/2010 εισήγηση του
γραφείου Αδειών ΚΥΕ η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της αρ.351/10
απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας κατ/τος
«Αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα» ιδιοκτησίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη, που
βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 1 , διότι σύμφωνα το αριθ. πρωτ.270/21-01-2011 έγγραφο της Δ/νσης
Υγείας δε διαπιστώθηκε ανάπτυξη καθισμάτων στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, οπότε επανέφερε το
κατάστημά του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που του είχε αρχικά χορηγηθεί.
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την από 02-02-2011 αίτηση
θεραπείας του ενδιαφερομένου με συνημμένο το αριθ. πρωτ.270/21-01-2011 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας
σύμφωνα με το οποίο δε διαπιστώθηκε ανάπτυξη καθισμάτων στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, τις
διατάξεις του αρ.80 του Ν.3463/06 σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις διατάξεις
του αρ.73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ανακαλεί την 351/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επαναχορηγεί την άδεια λειτουργίας του
κατ/τος Αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα» ιδιοκτησίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη, που
βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 1 στην Ξάνθη, διότι σύμφωνα με το 270/21-01-2011 έγγραφό της Δ/νσης
Υγείας εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους εξεδόθη και ο ιδιοκτήτης επανέφερε το κατάστημά του σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας που του είχε αρχικά χορηγηθεί.
Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φωτιάδης Νικόλαος, με την αιτιολογία ότι ο ενδιαφερόμενος έχει
επανειλημμένα τροποποιήσει με αυτόν τον τρόπο (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο) τους
όρους
και
τις
προϋποθέσεις
λειτουργίας
του
καταστήματός
του.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Υπογρ.) Μ. Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7–2–2011
Με εντολή δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΓΚΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

