ΑΔΑ: 457ΞΩΚ8-65Ρ
1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Από ην 10ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 22αο
Ννεκβξίνπ 2011.
Αξηζ. Απόθαζεο 51

Πεξίιεςε
Με αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαη/ηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο
εηαηξείαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηε
νδό Βαζ. Κσλ/λνπ 41-43 ζηελ Ξάλζε.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 22 Ννεκβξίνπ 2011 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 14:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, (Αληηδεκάξρνπ
Ξάλζεο) Σαξελίδε Παλαγηώηε, κε αξηζ. πξση.62639/15-11-2011, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα
από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ σο άλσ Πξνέδξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ
ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 9 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
2. Αληακπνύθεο Αγθόξηζαο Απόζηνινο
3. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
4. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5. Μνύξθαο Υξήζηνο
6. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
7. Μαδαξάθεο πύξνο
8. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
9. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε
ην (1ν) ζέκα, εμ αλαβνιήο, ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ.
πξση.32121/09-06-11 εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ αδεηώλ ΚΤΔ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε:
ΥΔΣ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 6 παξ. 5 ηεο Α1β/8577083 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε
ηνπ θαη/ηνο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο
4. Σελ από 05-02-10 αλαθνξά ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε ύπαξμεο
θαηαζθεπήο ζην ρώξν κπξνζηά ζην θαηάζηεκα
5. Σν αξ.πξση. 6994/16-02-10 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ Γ/λζε Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ
ιόγσ θαη/ηνο.
6. Σν αξ.πξση. 8168/23-02-10 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πξνο ηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα
Πνιενδνκίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ύπαξμε ή κε απζαίξεησλ πνιενδνκηθώλ θαηαζθεπώλ
7. Σν αξ.πξση. 798/16-03-10 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ηνπ θαη/ηνο
ζύκθσλα κε ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα ιεηηνπξγίαο
8. Σν αξ.πξση. 230/10/15-2-11 δηαβηβαζηηθό ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο κε ην νπνίν απνζηέιινπλ
ηελ αξ.13/28-05-10 έθζεζε απζαηξέησλ γηα ην θαηάζηεκα ηδηνθηεζίαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.
9. Σελ από 28-06-10 έλζηαζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηεο αξ. 13/10 έθζεζεο απζαηξέησλ πξνο ηελ
Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ
10. Σελ αξ. 1/17-03-11 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε θαη επηθπξώλεη ην
επηβιεζέλ πξόζηηκν
11. Σν αξ.πξση. 7821/13-04-11 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζηελ ελδηαθεξόκελε εηαηξεία
12. Σν από 26-04-11 έγγξαθν αληηξξήζεσλ ηεο εηαηξείαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.
13. Σελ αξ.πξση.27952/25-05-11 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γ.Ξάλζεο
14. Σελ αξ. 2255/2008 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ ΜΠΑΡ ζην όλνκα ηεο
εηαηξείαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΔΠΔ
Παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ» ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ
Μ.Δ.Π.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ. Κσ/λνπ 41-43 ζηελ Ξάλζε, δηόηη ζύκθσλα κε ηελ αξ.13/2010
έθζεζε απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο
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δηαπηζηώζεθε απζαίξεηε, άλεπ νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαηαζθεπή μύιηλνπ ζθέπαζηξνπ κε απνηέιεζκα ηε
δεκηνπξγία απζαίξεηνπ ζηεγαζκέλνπ αλνηρηνύ ρώξνπ έκπξνζζελ ηνπ θαη/ηνο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε
αλαβνιή ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο. Αλαθεξόκελνο ζηελ ππ’ αξηζ. 56640/3-11-2011 έγγξαθε απάληεζε ηεο
Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο γηα ηε δηελέξγεηα απηνςίαο κεηά από ζρεηηθό γξαπηό αίηεκα ηεο
Δπηηξνπήο, αλέθεξε όηη όπσο επηζεκαίλεηαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία, ηα απζαίξεηα πνπ είρε
θαηαγξάςεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 13/2010 έθζεζε απηνςίαο δελ πθίζηαληαη πιένλ θαη έρνπλ θαζαηξεζεί.
Χζηόζν, ζύκθσλα πάληα κε ην έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο, ζηελ ίδηα ζέζε ππάξρεη λέα απζαίξεηε
θαηαζθεπή, γηα ηελ νπνία ε ππεξεζία ζα πξνβεί άκεζα ζε λέα έθζεζε απζαηξέηνπ θαη επηβνιήο
πξνζηίκνπ. Γηα ην ιόγν απηό, όπσο ελεκέξσζε ηα κέιε ν Πξόεδξνο ηεο ΔΠΕ, θ. Σαξελίδεο, δήηεζε ηε
γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηεο απαληήζεσο ηεο Πνιενδνκίαο.
ύκθσλα κε ηελ νπνία, εθιείπνπλ νη ιόγνη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ
θαηαζηήκαηνο βάζεη ηεο κε αξηζ.13/2010 έθζεζε απηνςίαο ηεο Πνιενδνκίαο θαζώο δελ πθίζηαληαη νη
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. Χζηόζν, όπσο επηζεκαίλεηαη ζηε γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηε
λέα απζαίξεηε θαηαζθεπή πνπ δηαπηζηώζεθε από ηελ Τπεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο Γ. Ξάλζεο
ζα πξέπεη ε ΔΠΕ, κεηά ηε ζύληαμε λέαο έθζεζεο απηνςίαο από ηελ Πνιενδνκία θαη αθνύ απηή θαηαζηεί
νξηζηηθή θαη ηειεζίδηθε, λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζα
δηαπηζηώλεηαη ζηελ λέα απηή έθζεζε απζαίξεηνπ. Γηα ην ιόγν απηό ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ.
Σαξελίδεο πξόηεηλε λα απνζηαιεί ζρεηηθό αίηεκα ζηελ Πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο γηα ηελ άκεζε
ζύληαμε θαη απνζηνιή λέαο έθζεζεο απηνςίαο ζηελ ΔΠΕ. Πξόηαζε ζηελ νπνία ζπκθώλεζαλ θαη ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
αξ.6 παξ. 5 ηεο Α1β/8577083 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, ηνπ αξ.80 ηνπ Ν.3463/06, θαη ηνπ αξ.73 ηνπ
Ν.3852/10, ην ππ’αξηζ.πξση.56440/3-11-2011 έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ηελ ππ’
αξηζ. πξση.63956/21-11-2011 γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ αδεηώλ ΚΤΔ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Να κελ αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ», ηδηνθηεζίαο ηεο
εηαηξείαο ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.», πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ. Κσλ/λνπ 41-43 ζηελ Ξάλζε, θαζώο
εθιείπνπλ νη ιόγνη ηεο κε αξηζ.13/2010 έθζεζεο απηνςίαο. Χζηόζν ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο
αλακέλεη λέα έθζεζε απηνςίαο γηα ηε λέα απζαίξεηε θαηαζθεπή πνπ δηαπηζηώζεθε πξνθεηκέλνπ λα
απνθαλζεί..
Λεπθό ςήθηζαλ ηα κέιε ηεο ΔΠΕ, νη δ.ζ. Υξήζηνο Μνύξθαο,(Αληηδήκαξρνο Ξάλζεο) θαη Αληακπνύθεο
Νηθόιανο.
. ……………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ

Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 24-11-2011
Ο Πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)

ππνγξαθέο

