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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 9ης
Ιουνίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 50

Περίληψη
΄΄ Μη αφαίρεση της αρ.599/2015 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.20077/3-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου, 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.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Λύρατζης Πασχάλης
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Χασάν Ογλού Φερτούν
4.Ιγιαννίδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
5.Καρά Αχμέτ
6.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
7.Μούρκας Χρήστος
8.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Αβραμίδης Χαράλαμπος, προϊστάμενος τμήματος κτιριακών, ενεργειακών & υπαίθριων χώρων Δήμου
Ξάνθης
2.Ανταμπούφης Νικόλαος, δημοτικός σύβουλος\
3.Κρασούλης Ηλίας, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
4.Λάππας Ιωάννης, υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας
5.Μαννά Κατερίνα Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης
6.Μιχαλοπούλου Αλίκη, δημοτικός σύμβουλος
7.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου
Ξάνθης
8.Παπαδοπούλου Αραβέλα, προϊσταμένη τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ.
9.Πλέσιας Αργύρης και συνεργάτες κα Δόσιου και κα Λαλικίδου, από τη μελετητική ομάδα για την εκπόνηση
μελέτης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης
10.Εκπρόσωποι του Συλλόγου των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης
11.Ιντζές Ανδρέας, εκπρόσωπος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
12.Καραγιάννης Σωκράτης, ιδιοκτήτης του καταστήματος του 4ου θέματος
13.Η δικηγόρος κα Δημητριάδου Θεολογία για το 4ο θέμα
14.Φανουράκης Μανώλης, δημοτικός σύμβουλος
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συνεδρίασης πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης με διαφορετική σειρά από αυτή της πρόσκλησης, λόγω ότι για το 1ο θέμα θα χρειαστεί
περισσότερος χρόνος εξαιτίας της παρουσίασης του από τη μελετητική ομάδα με βιντεοπροβολέα. Η
Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθούν τα θέματα με την εξής σειρά:
ΘΕΜΑ 1ο : Εισηγητική έκθεση για την δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Μεσολογγίου 24
(εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα)
ΘΕΜΑ 2ο :Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από τις
Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη) στη
Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης (εισηγητής: Αθανασιάδης
Ιωάννης)
ο
ΘΕΜΑ 3 : Οριστική ή μη αφαίρεση της αρ.599/2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγήτρια :Πανταζόγλου Αθανασία)
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ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας σε οριοθετημένο τμήμα του οικισμού της παλιάς πόλης (εισηγήτρια: Μανά
Αικατερίνη)
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως
3ο κατά σειρά θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.19340/31-5-2016
εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια:
Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
ΣΧΕΤ: 1.Οι διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
2.Οι διατάξεις του αρ. 73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
3.Οι διατάξεις του Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ.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 ΠΔ 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.
4.Οι διατάξεις του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ 113/τ.α./1995).
5.Η υπ’αριθ. 599/2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος
6.Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 1088/09-06-2015 περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 08-06-2015
σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1020/6379/11-δ’/04-06-2015 Απόφαση του κ. Διοικητή του Α.Τ.
Ξάνθης) βάσει των παρακάτω βεβαιωμένων παραβάσεων από το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης:
 1020/6379/9-β’/19-04-2015
(Λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια – Υπέρβαση
επιτρεπόμενου ορίου ηχοστάθμης κατά έντεκα (11) db-91 db αντί των 80 db)
 1020/6379/10-α’/22-05-2015 (Λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια)
 1020/6379/11-α’/29-05-2015 (Λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια)
7.Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 2024/12-10-2015 περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 13-10-2015
σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1020/6379/22-ε’/12-10-2015 Απόφαση του κ. Διοικητή του Α.Τ.
Ξάνθης) βάσει των παρακάτω βεβαιωμένων παραβάσεων από το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης:
 1020/6379/17-α’/10-07-2015 (Λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια)
 1020/6379/19-α’/04-08-2015 (Παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 30’ λεπτά)
 1020/6379/22-α’/01-10-2015 (Παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 55 ’ λεπτά & πόρτα
ανοιχτή)
8.Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 492/29-03-2016 περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 28-03-2016
σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1020/6379/26-δ’/28-03-2016 Απόφαση του κ. Διοικητή του Α.Τ.
Ξάνθης) βάσει των παρακάτω βεβαιωμένων παραβάσεων από το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης:
 1020/6379/23-α’/20-11-2015 (Παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 30’ λεπτά)
 1020/6379/24-α’/01-02-2016 (Λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια )
 1020/6379/26-α’/23-03-2016 (Παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 30’ λεπτά)
9.Η αριθ. πρωτ. 1020/6379/27-α’/09-05-2016 βεβαίωση παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος
Ξάνθης περί παραβίασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής κατά 50’ λεπτά.
10.Το αριθ. πρωτ. 17660/19-05-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί προηγούμενης
ακροάσεως ενδιαφερόμενου.
11.Το αριθ. πρωτ. 19111/27-05-2016 έγγραφο αντιρρήσεων-απόψεων του ενδιαφερόμενου
Καραγιάννη Σωκράτη του Αθανασίου.
Σας αποστέλλω το φάκελο του ως άνω καταστήματος και παρακαλώ να εισηγηθείτε στην
Επιτροπή σας τη λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της υπ’αριθ. 599/2015 άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του ανωτέρω 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. ΄΄

Η εισηγήτρια πήρε το λόγο και είπε ότι ενώ ο επιχειρηματίας είχε καταθέσει αίτηση πριν
διαπιστωθούν οι παραβάσεις, η υγειονομική υπηρεσία άργησε να γνωμοδοτήσει γεγονός που καθυστέρησε
την έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής. Βεβαίωσε ότι η υπαιτιότητα καθυστέρησης δεν ήταν του
καταστηματάρχη αλλά της υγειονομικής υπηρεσίας. Σε ερώτημα του Προέδρου για τους λόγους
καθυστέρησης η υπηρεσία απάντησε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα με το φάκελο του καταστήματος, ο οποίος
πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις, αλλά οφείλεται στο ότι άργησε να κάνει αυτοψία η υγειονομική υπηρεσία
και να γνωμοδοτήσει. Πρόσθεσε ότι η άδεια έχει εκδοθεί.
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Η δικηγόρος κα Δημητριάδου είπε ότι ως προς τις τρεις παραβάσεις, είχε ήδη κατατεθεί η
αίτηση για την έκδοση της άδειας και πληρώθηκε το αντίστοιχο παράβολο, ωστόσο όμως η αστυνομική
αρχή προχώρησε στη βεβαίωση των παραβάσεων και στη σφράγιση του κατ/τος. Κακώς και αδίκως
επιβλήθηκαν οι παραβάσεις διότι η άδεια δεν εκδόθηκε με υπαιτιότητα των υπηρεσιών, αν και είναι
δεσμευμένες για την έκδοσή της. Άλλωστε γι’ αυτό το λόγο δικαιώθηκε στο ποινικό δικαστήριο και
αθωώθηκε.
Ο κος Μπένης πήρε το λόγο και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί η άδεια, διότι ο
καταστηματάρχης ταλαιπωρείται από το Δημόσιο και δεν φταίει ο ίδιος, εφόσον έκανε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες. Θα πρέπει να αποφασίσει η επιτροπή για τη μη αφαίρεση της άδειας και να τεκμηριωθεί αυτή η
απόφαση. Οι παραβάσεις έγιναν, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο επιχειρηματίας έπεσε θύμα
ταλαιπωρίας από το Δημόσιο. Ο κος Καρά Αχμέτ συμφώνησε με τον Κο Μπένη και πρότεινε να γίνουν
δεκτές οι αντιρρήσεις και να μην αφαιρεθεί η άδεια.
Ο κος Ηλιάδης ρώτησε εάν πριν την έκδοση της άδειας έχουν τη δυνατότητα τα μαγαζιά να παίζουν
μουσική. Ο κος Ιντζές απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν πότε θα εκδοθούν οι άδειες από τις
υπηρεσίες, διότι αυτό θα προκαλέσει απώλεια πελατών, απώλεια εισοδήματος και τέλος το κλείσιμο των
μαγαζιών.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο νόμος παραχωρεί διακριτική ευχέρεια στα αρμόδια όργανα του Δήμου 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 Δήμου) 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. Επιπροσθέτως είπε ότι θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη το μέχρι τώρα ήθος του επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει την
υπηρεσία με παραβάσεις κατ’ εξακολούθηση, ότι είναι τακτοποιημένος οικονομικά και δεν έχει εκκρεμείς
οφειλές.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.19340/31-5-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα
2.Τη σχετική νομοθεσία, όπως τέθηκε από την υπηρεσία
3.Τις απόψεις –αντιρρήσεις της επιχείρησης
4.Την τοποθέτηση της υπηρεσίας για την υπαιτιότητα της καθυστέρησης έκδοσης της άδειας
5. Την βαρύτητα των παραβάσεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη αφαίρεση της αρ.599/2015 άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας
του Καραγιάννη Σωκράτη του Αθανασίου που βρίσκεται στην οδό Μαλετσίδου 3 στην Ξάνθη, διότι οι
παραβάσεις, δεν έχουν τη βαρύτητα ώστε να επισύρουν την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας του καταστήματος και διότι ο καταστηματάρχης στερείτο την άδεια μουσικής όχι από δική του
υπαιτιότητα αλλά από υπαιτιότητα της υγειονομικής υπηρεσίας ή οποία γνωμοδότησε θετικά μετά την
πάροδο τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης της άδειας.
……………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 13-6-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

