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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 14ης
Δεκεμβρίου 2012.
Αριθ. Απόφασης 89

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την Προσωρινή Ανάκληση της Άδειας
Λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή-Ελπίδος-Δαγκλή στην
Ξάνθη.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα
14:00 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, (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 Δημήτριος
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 (4ο) εξ αναβολής θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.
πρωτ.63241/09-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η οποία
έχει 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. 1020/5800/5-α/11-08-12 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 Δ/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 Δ/νσης Υγείας σχετικά με την διαπίστωση της
τροποποίηση των υγειονομικών όρων αυτού αναπτύσσοντας επιπλέον ογδόντα πέντε (85)
καθίσματα σε υπαίθριο χώρο επιπλέον των τεσσάρων που προβλέπει η άδεια
7. Το αρ.πρωτ. 60908/23-10-12 έγγραφο της υπηρεσίας στον ενδιαφερόμενο σε συνέχεια του
εγγράφου της Δ/νση Υγείας
8. Το από 30-10-12 έγγραφο της ενδιαφερόμενης
9. Την αρ. 70/11 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την προσωρινή ή
οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας
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ΑΧΤΑΡΙΔOΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη οδό Μ. Καραολή , Ελπίδος &
Δαγκλή στην Ξάνθη, διότι η μη συμμόρφωση της επιχείρησης στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του
κατ/τος αναπτύσσοντας επιπλέον ογδόντα πέντε 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 ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη οδό Μ.
Καραολή, Ελπίδος 7 Δαγκλή 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 ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙΔΗ 9 στην
Ξάνθη.
4. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,
ιδιοκτησίας της ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου που βρίσκεται στη οδό
Ελπίδος 4 στην Ξάνθη
5. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 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 Δ/νσης Δημ. 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 ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό
ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙΔΗ 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
Δημητρίου που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 4, διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσει τον προβλεπόμενο
στην άδεια λειτουργίας του αριθμό καθισμάτων.
4. Κατ/μα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που
βρίσκεται στη οδό Μ. Καραολή, Ελπίδος 7 Δαγκλή 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 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 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
Την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας
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της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή-ΕλπίδοςΔαγκλή στην Ξάνθης καθώς δε συμμορφώθηκε στον προβλεπόμενο από την άδεια του κατ/τος αριθμό
ανάπτυξης καθισμάτων.
………….…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-12-2012
Ο Πρόεδρος
Ταρενίδης Παναγιώτης

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

υπογραφές

