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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ξάνθης, της 14ης
∆εκεµβρίου 2012.
Αριθ. Απόφασης 88

Περίληψη
Λήψη απόφασης για τη Μη Ανάκληση της Άδειας
Λειτουργίας κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ∆ηµητρίου
που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 4 στην Ξάνθη.

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 14 ∆εκεµβρίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα
14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξάνθης και στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, µε αριθ. πρωτ.68117/11-12-2012, 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 6 µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Ανταµπούφης Νικόλαος
Ηλιάδης Θωµάς
3. Μαζαράκης Σπύρος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.
5. Φανουράκης Νικόλαος
6. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (3ο) εξ αναβολής θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.
πρωτ.63239/09-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος, η οποία
έχε ως εξής:
«ΣΧΕΤ:
1. Τις διατάξεις του αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-10-12) Απόφασης του
Υπ. Υγείας σχετικά µε τους Υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίµων και πότων και άλλες διατάξεις
2. Τις διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 σχετικά µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος
3. Τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν.3852/10 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής
4. Το αρ.πρωτ. 1020/5871/2-α/16-08-12 έγγραφο του Α.Τ. Ξάνθης σχετικά µε την διαπίστωση της
υπέρβασης στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον εξωτερικό χώρο του κατ/τος χωρίς τη
σχετική άδεια.
5. Το αρ.πρωτ.52843/06-09-12 έγγραφο της υπηρεσίας προς την ∆/νση Υγείας προκειµένου να
διαπιστωθεί από την αρµόδια υπηρεσία η τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του
εν λόγω κατ/τος.
6. Το αρ.πρωτ. 4588/17-10-12 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας σχετικά µε την διαπίστωση της
τροποποίηση των υγειονοµικών όρων αυτού αναπτύσσοντας επιπλέον ενενήντα τέσσερα (94)
καθίσµατα σε υπαίθριο χώρο επιπλέον των οκτώ που προβλέπει η άδεια
7. Το αρ.πρωτ. 60906/23-10-12 έγγραφο της υπηρεσίας στον ενδιαφερόµενο σε συνέχεια του
εγγράφου της ∆/νση Υγείας
8. Το από 30-10-12 έγγραφο της ενδιαφερόµενης
9. Την αρ. 172/12 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά µε την προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 4 στην Ξάνθη, διότι η µη
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συµµόρφωση της επιχείρησης στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος αναπτύσσοντας
επιπλέον ενενήντα τέσσερα καθίσµατα σε υπαίθριο χώρο, όπως και η υποτροπή σε µη συµµόρφωση
αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας τους».
Κατά την έναρξη της συζήτησης του θέµατος ο πρόεδρος της ΕΠΖ έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια
του θέµατος κ. Γκαϊτατζή η οποία ανέγνωσε το υπηρεσιακό σηµείωµα που κατέθεσε, παρουσιάζοντας τα
νέα δεδοµένα που προέκυψαν για το θέµα στο διάστηµα που µεσολάβησε από την αναβολή συζήτησής του
έως την επαναφορά του στην παρούσα συνεδρίαση. Συγκεκριµένα επεσήµανε τα εξής:
«Σε συνέχεια του υπ’αριθ. 12 Πρακτικού της από 03-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξάνθης σύµφωνα µε το οποίο δόθηκαν αναβολές στην συζήτηση των
θεµάτων:
1. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙ∆ΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη οδό Μ.
Καραολή, Ελπίδος 7 ∆αγκλή στην Ξάνθη.
2. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κατ/µα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
χωρίς παρασκευαστήριο ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που
βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη
3. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,
ιδιοκτησίας της ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 9 στην
Ξάνθη.
4. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,
ιδιοκτησίας της ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ∆ηµητρίου που βρίσκεται στη οδό
Ελπίδος 4 στην Ξάνθη
5. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στη Ξάνθη.
σας υποβάλλω τα υπ’αριθ 5792/03-12-2012 & 5592/05-12-2012 έγγραφα της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας &
Κοινωνικής Μέριµνας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σχετικά µε την επικαιροποίηση των από 17-1012 εισηγήσεών της και σας ενηµερώνω για την υφιστάµενη κατάσταση
1. Κατ/µα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε
ότι αναπτύσσει τον προβλεπόµενο στην άδεια λειτουργίας του αριθµό καθισµάτων.
2. Κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας της ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό
ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 9 στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν αναπτύσσει πλέον
τραπεζοκαθίσµατα σε υπαίθριο δηµοτικό χώρο απέναντι από το κατ/µα
3. Κατ/µα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του
∆ηµητρίου που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 4, διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσει τον προβλεπόµενο
στην άδεια λειτουργίας του αριθµό καθισµάτων.
4. Κατ/µα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙ∆ΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που
βρίσκεται στη οδό Μ. Καραολή, Ελπίδος 7 ∆αγκλή στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί
να αναπτύσσει µεγαλύτερο αριθµό καθισµάτων από τον προβλεπόµενο στην άδεια
λειτουργίας του και συγκεκριµένα ανέπτυσσε (55) πενήντα πέντε καθίσµατα αντί των
τεσσάρων (4).
5. Κατ/µα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. που
βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στη Ξάνθη, ισχύουν τα της εισήγησης»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της 1) τις διατάξεις του
αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-10-12) Απόφασης του Υπ. Υγείας σχετικά µε
τους Υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και πότων και
άλλες διατάξεις 2) του αρ.80 του Ν.3463/06 3) και του αρ.73 του Ν.3852/10, 4) καθώς και την
εισήγηση του αρµοδίου γραφείου αδειών ΚΥΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη µη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του ∆ηµητρίου που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 4 στην Ξάνθη,
καθώς συµµορφώθηκε στον προβλεπόµενο από την άδεια του κατ/τος αριθµό ανάπτυξης καθισµάτων.
……………………………………………………………………………………………
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 88/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 18-12-2012
Ο Πρόεδρος
Ταρενίδης Παναγιώτης

υπογραφές

