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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Ξάνθης, της
7ης Οκτωβρίου 2013.
Αριθ. Απόφασης 73
΄΄

Περίληψη
Οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας
της
εταιρείας
ΦΥΝΤΑΝΗΣ Μ.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ Η.Ο.Ε. που
βρίσκεται στην οδό ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 στην
Ξάνθη΄΄

Στην Ξάνθη και στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.56146/30-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (∆ημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
1. Ηλιάδης Θωμάς
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
2.Φανουράκης Μανώλης
3. Βασιλούδης Ηλίας
6. Φωτιάδης Νικόλαος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Κολλάρος Γεώργιος. Στη συζήτηση του 5ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου κος Λάμπρου Γιάννης .
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθ.πρωτ.53075/13-09-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ∆ήμου, η οποία έχει ως
εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Γκαϊτατζή Ξανθή (υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων)
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. Τις διατάξεις του Π.∆.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε
με το Π.∆.457/90(ΦΕΚ 175/τ.α./90) που αναφέρει ότι :εάν μετά από 3
αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις
οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που
εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ
νέου παράβαση των διατάξεων του Π∆ 180/79, εντός έτους από την έκτιση της
τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος
δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του οικείου δημοτικού
οργάνου
5. Τις διατάξεις του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ 113/τ.α./1995)
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6. Την υπ’αριθ. 1093/12 απόφαση ∆ημάρχου Ξάνθης για προσωρινή αφαίρεση και
σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών & την αντίστοιχη έκθεση σφράγισης
7. Την υπ’αριθ.1186/12 απόφαση ∆ημάρχου Ξάνθης για προσωρινή αφαίρεση και
σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών & την αντίστοιχη έκθεση σφράγισης
8. Την υπ’αριθ. 129/13 απόφαση ∆ημάρχου Ξάνθης για προσωρινή αφαίρεση και
σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών & την αντίστοιχη έκθεση σφράγισης
9. Τις
υπ’αριθ.
1020/2573/142-α/06-06-13
&
1020/2573/144-α/070-7-13
βεβαιώσεις παραβάσεων για τις οποίες λάβαμε γνώση στις 11-06-13 και 42046
αντίστοιχα
Σας αποστέλλω τον φάκελο του ως άνω καταστήματος και παρακαλώ να
εισηγηθείτε στην Επιτροπή σας, για την λήψη απόφασης για την οριστική ή μη
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος, λόγω
συμπλήρωσης τριών (3) αποφάσεων προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του
και βεβαίωσης εκ νέου παράβασης εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας
προσωρινής αφαίρεσης. ΄΄
Το λόγο πήρε ο Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου και τόνισε ότι σύμφωνα με το Π.∆.180/79
όπως ισχύει, η άδεια λειτουργίας καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του
αρμόδιου ∆ημοτικού οργάνου. ∆ηλαδή δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική αφού προηγουμένως
εξεταστούν και εκτιμηθούν η βαρύτητα και η σοβαρότητα των παραβάσεων. Στην συγκεκριμένη
περίπτωση που οι παραβάσεις αφορούν παραβίαση ωραρίου μουσικής και λειτουργία μουσικής
χωρίς άδεια (η οποία στο μεταξύ εκδόθηκε), δεν έχουν τη βαρύτητα ώστε να επισύρουν την ποινή
της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος διότι δεν προκαλούν σοβαρές
αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα ούτε δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη
νεολαία και τα ήθη. Παραβάσεις όπως η διασάλευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, διακίνηση
ή χρήση ναρκωτικών, όταν συχνάζουν στα καταστήματα αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα
διακίνησης ναρκωτικών άτομα κ.α θα αποτελούσαν λόγους οριστικής αφαίρεσης της άδειας ενός
καταστήματος.
Ο κος Ανταμπούφης Ν. πήρε το λόγο και είπε: ΄΄θα πρέπει η στάση μας να είναι η ίδια
απέναντι σε όλους τους επιχειρηματίες εφαρμόζοντας το Νόμο. Όταν οι παραβάσεις είναι
πολλαπλές, όπως σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Νόμος για τη συμμόρφωση
των καταστημάτων. ∆ιαπιστώνουμε ότι μέχρι τώρα η ήπια στάση εκλαμβάνεται ως ανοχή, με
αποτέλεσμα να υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον συμμόρφωσης των καταστηματαρχών μόνο μετά
την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να
εφαρμόσουμε την ουσία του νόμου και να προχωρήσουμε στην οριστική αφαίρεση της άδειας
λειτουργίας. Παράλληλα επισημαίνω ότι δίνεται η εντύπωση (από τα θέματα που έρχονται στην
επιτροπή) ότι η σχετική νομοθεσία γίνεται εργαλείο από άλλους στο πλαίσιο του επαγγελματικού
ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και επειδή δεν πείστηκα από τις
ερμηνείες της νομικής υπηρεσίας επιμένω στην απόφασή μου. ΄΄
Ο κος Βασιλούδης Ηλίας πήρε το λόγο και συμφώνησε με τον κο Ανταμπούφη.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο νόμος παραχωρεί διακριτική ευχέρεια στα αρμόδια όργανα του
∆ήμου να αποφασίσουν εφόσον εκτιμηθούν οι παραβάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι
παραβάσεις αφορούν λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια (η οποία στο μεταξύ εκδόθηκε από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου) και παραβίαση ωραρίου μουσικής ( και όχι διατάραξη της κοινής
ησυχίας και της δημόσιας τάξης) οι οποίες δεν έχουν τη βαρύτητα ώστε να επισύρουν την ποινή
της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Παραβάσεις όπως η
διασάλευση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, όταν συχνάζουν
στα καταστήματα αντικοινωνικά, κακοποιά ή ύποπτα διακίνησης ναρκωτικών άτομα κ.α θα
αποτελούσαν λόγους οριστικής αφαίρεσης της άδειας ενός καταστήματος. Στην περίπτωση όμως
που εξετάζουμε, οι παραβάσεις δεν προκαλούν σοβαρές αταξίες αντικοινωνικού χαρακτήρα ούτε
δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια, τη νεολαία και τα ήθη.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της τις
διατάξεις όπως αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τη μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΦΥΝΤΑΝΗΣ Μ.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ Η. Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 στην Ξάνθη, διότι οι παραβάσεις, δεν έχουν τη βαρύτητα ώστε να επισύρουν την
ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Βασιλούδης Ηλίας για τους
λόγους που αναφέρουν παραπάνω.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-10-2013
Με εντολή ∆ημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

