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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
27ης Νοεμβρίου 2013.

Αριθ. Απόφασης 89

Περίληψη
΄΄ Επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ»,
ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
του Σωκράτη που βρίσκεται στην οδό Ορφέως
20 στην Ξάνθη ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.64791/18-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
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
Οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
1. Φωτιάδης Νικόλαος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
3. Βασιλούδης Ηλίας
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Ηλιάδης Θωμάς
8. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Κολλάρος Γεώργιος και ο Νομικός Σύμβουλος του
Δήμου κος Λάμπρου Γιάννης .
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθ.πρωτ.61342/29-10-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η οποία είχε
συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ΕΠΖ στις 7-11-2013 και ομόφωνα είχε αποφασιστεί να
αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να είναι παρόν ο Πρόεδρος και να προετοιμαστεί ο
καταστηματάρχης όπως ο ίδιος αιτήθηκε και η οποία έχει ως εξής:
Συντάκτρια: Γκαϊτατζή Ξανθή (Αν.Προϊσταμένη του τμήματος Αδειοδοτήσεων)
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. Την αρ. 58/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την
Προσωρινή Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σωκράτη
5. Την από 19-09-13 προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης από το
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής
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6. Την από 11-10-13 αίτηση της ενδιαφερόμενης σχετικά με τον επανέλεγχο του
κατ/τος και την επαναχορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
7. Το αρ.πρωτ.58341/14-10-13 έγγραφο της υπηρεσίας προς την Δ/νση Δημ.Υγείας
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία η συμμόρφωση
8. Το αρ.πρωτ.4125/11-10-13 έγγραφο της Δ/νσης Δημ.Υγείας σχετικά με την
διενέργεια αυτοψίας
9. Το αρ.πρωτ. 4669/24-10-13 έγγραφο της Δ/νσης Δημ.Υγείας σχετικά με την
διαπίστωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης και την εισήγηση για
επαναχορήγηση της άδειας
10.Την αρ. 302/2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ιδιοκτησίας ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σωκράτη
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την
επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»,
ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σωκράτη που βρίσκεται στη οδό Ορφέως
20 στην Ξάνθη, διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Υγείας η οποία και συνηγορεί
στην επαναχορήγηση, η επιχείρηση επανέφερε το κατάστημα σύμφωνα με την
χορηγηθείσα άδεια.΄΄
Ο Πρόεδρος είπε ότι εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η Διεύθυνση Υγείας υπέβαλαν
θετικές εισηγήσεις που εκδόθηκαν επί πραγματικών γεγονότων θα πρέπει να επαναχορηγηθεί η
άδεια.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.
2.
3.
4.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη :
την εισήγηση της υπηρεσίας με τα συνοδευτικά σχετικά έγγραφα
Τις διατάξεις του αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-10-12)
Το αρ.80 του Ν.3463/06, και
του αρ.73 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να επαναχορηγήσει την άδεια λειτουργίας του καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ»,
ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σωκράτη που βρίσκεται στην οδό Ορφέως 20 στην
Ξάνθη, διότι μετά από αυτοψίες που διενήργησαν την 8 και 22 Οκτωβρίου 2013 οι υπάλληλοι του
Τμήματος Περιφερειακής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, διαπιστώθηκε η επαναφορά του
καταστήματος σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια.
Λευκό ψήφισε το μέλος της ΕΠΖ κος Ανταμπούφης Νικόλαος ο οποίος είπε ότι σέβεται τις
εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συνυπολογίζει την προσωπική άποψη που έχει από τις
δικές του παρατηρήσεις.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο Αντιπρόεδρος
Βασιλούδης Ηλίας
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-11-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

