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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην 3ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 21εο Μαξηίνπ
2012.
Αριθ. Απόφασης 22

Περίληψη
Λήςε απόθαζεο γηα ηελ Οξηζηηθή Αθαίξεζε Άδεηαο
Λεηηνπξγίαο θαη/ηνο «ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ» ηδηνθηεζίαο ηνπ
Μερκέη Αιή Αζήκ ηνπ Σδεκαιή πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό
Μηι. Γεσξγίνπ 10 ζηελ Ξάλζε.

ηελ Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Μαξηίνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30
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.19128/13-3-2012, 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 6 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3. Μνύξθαο Υξήζηνο
Φσηηάδεο Νηθόιανο
4. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
5. Μαδαξάθεο πύξνο
6. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ
εηζεγήζεθε ην (1ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.13919/0203-2012 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο:
ΥΔΣ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1 ηνπ ΠΓ 457/90
4. Σα αξ.πξση. 1020/5015/21-α/02-09-11, 1020/5015/23-α/07-11-11, 1020/5015/
24-α/17-1211 έγγξαθα ηνπ Αζηπλνκηθνύ Σκήκαηνο Ξάλζεο
5. Σελ αξ. 67/3371/23-01-12 απόθαζε Γεκάξρνπ Ξάλζεο γηα ζθξάγηζε ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ
αληίζηνηρε έθζεζε ζθξάγηζεο
6. Σν αξ.πξση. 6102/09-02-12 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκ. Αζηπλνκίαο
7. Σν αξ.πξση.1020/5015/25/17-02-12 έγγξαθν ηνπ Α.Σ Ξάλζεο πξνο ηεο Δηζαγγειία Πιεκ/θσλ
ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή δηθνγξαθίαο ιόγσ παξαβίαζε ζθξαγίδαο αξρήο
8. Σελ αξ. 1944/2007 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΚΑΦΔ ΜΠΑΡ ηδηνθηεζίαο ΜΔΥΜΔΣ
ΑΛΖ ΑΖΜ.
Παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Οξηζηηθή
Αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΚΑΦΔ ΜΠΑΡ ηδηνθηεζίαο ΜΔΥΜΔΣ
ΑΛΖ ΑΖΜ ηνπ Σδεκαιή πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μηι.Γεσξγίνπ 10α δηόηη ζύκθσλα κε ην
έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Ξάλζεο παξαβίαζε ζθξαγίδα θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην θαη/κα (απνηειεί θαη
πνηληθό αδίθεκα) ύζηεξα από απόθαζε πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο.
(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1
ηνπ ΠΓ 457/90 : παξ.4: ζε πεξίπησζε παξαβίαζε ηεο ζθξαγίζεσο ύζηεξα από απόθαζε
πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαη/ηνο αθαηξείηαη νξηζηηθά ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο - παξ.5 ζε πξόζσπν από ην νπνίν αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαη/ηνο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο
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νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο
πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε).
ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο παξίζηαην θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο Μερκέη Αιή Αζήκ, ν
νπνίνο δήηεζε ηελ αλαβνιή ζπδήηεζήο ηνπ, θαηαζέηνληαο ζρεηηθό αίηεκα ηνπ πιεξεμνύζηνπ
δηθεγόξνπ ηνπ, θ. Κώζηα Γνύλαξε, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηε 48σξε (20 & 21 Μαξηίνπ 2012)
απνρή ησλ κειώλ ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Ξάλζεο από ηα θαζήθνληά ηνπο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο, θ. Σαξελίδεο δελ έθαλε δεθηό ην
αίηεκα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, θαζώο δελ πξνβιέπεηαη θάηη ζρεηηθό από ηελ θείκελε λνκνζεζία ησλ
ΚΤΔ, πξνζζέηνληαο όηη ε ΔΠΕ δελ είλαη δηθαζηήξην.
ην κεηαμύ θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ηα κέιε ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο, θ.θ.
Βνξίδεο Γεκήηξηνο θαη Μαδαξάθεο πύξνο δηαρώξηζαλ ηε ζέζε ηνπο από ηελ πξόηαζε ηνπ
Πξνέδξνπ γηα ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειώλνληαο όηη
ζα ηελ θαηαςεθίζνπλ, δηόηη, όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηόληζαλ, ηα γεγνλόηα ηα πεξηγξαθόκελα κε
ληνθνπκέληα θαη ε πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ ηδηνθηήηε δελ ηνπο πείζνπλ γηα ηελ νπζία ηεο
ππόζεζεο.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
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, θαζώο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ αδεηώλ ΚΤΔ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σελ Οξηζηηθή Αθαίξεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο ΚΑΦΔ-ΜΠΑΡ ηδηνθηεζίαο
ΜΔΥΜΔΣ ΑΛΖ ΑΖΜ ηνπ Σδεκαιή πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Μηι. Γεσξγίνπ 10, δηόηη παξαβίαζε
ζθξαγίδα θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην θαηάζηεκα (απνηειεί θαη πνηληθό αδίθεκα) ύζηεξα από απόθαζε
πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο ηεο άδεηαο.
(ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2 ηνπ ΠΓ 180/79 όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην αξ.1 ηνπ ΠΓ
457/90 : παξ.4: ζε πεξίπησζε παξαβίαζε ηεο ζθξαγίζεσο ύζηεξα από απόθαζε πξνζσξηλήο αθαηξέζεσο
ηεο άδεηαο θαη ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηνπ θαη/ηνο αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο - παξ.5 ζε
πξόζσπν από ην νπνίν αθαηξείηαη νξηζηηθά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ
δηαηάμεηο δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο πσιήζεσο
νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη θέληξσλ δηαζθέδαζεο πξηλ ηελ πάξνδν 3 εηώλ από ηελ νξηζηηθή αθαίξεζε).
Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο θαη Μαδαξάθεο πύξνο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη
ζην
ηζηνξηθό
κέξνο
ηεο
απόθαζεο.
.
…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 26-3-2012
Ο Πξόεδξνο
Σαξελίδεο Παλαγηώηεο

ππνγξαθέο

