ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, της 29ης Μαρτίου
2011.
Αριθ. απόφασης 14

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την οριστική Αφαίρεση ή μη της Άδειας
Λειτουργίας Καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε.Π.Ε που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 7α στην
Ξάνθη.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα σήμερα 29 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 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, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη
Μιχαήλ, αριθ. πρωτ.14091/24-3-11, 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 7 μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1) Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2)Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
4. Μούρκας Χρήστος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το (1ο)
θέμα της ημερησίας διάταξης, ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Φανουράκης ζήτησε την αποχώρησή του
από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος καθώς ενημέρωσε ότι έχει υλικό και ηθικό
συμφέρον. Μετά την αποχώρησή του ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.5576/3-22011 εισήγηση του γραφείου Αδειών ΚΥΕ η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική Αφαίρεση ή μη
της Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε.Π.Ε που βρίσκεται
στην οδό Βασ. Σοφίας 7α στην Ξάνθη, 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 ζήτησε και έλαβε η δικηγόρος της εταιρείας, κ. Καλαπόδη Χριστίνα, η οποία έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής τις ενστάσεις της αναφορικά με την προτεινόμενη απόφαση της υπηρεσίας
επισημαίνοντας τα εξής :
«1ο Η οριστική ανάκληση της άδειας είναι δυνητική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και κατ’ εκτίμηση των
διαπιστωθεισών παραβάσεων κρίνεται ιδιαιτέρως επαχθής για την επιχείρηση και σε ευθεία παραβίαση της
αρχής της αναλογικότητας.
2ο Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις δεν έχουν ακόμη εκδικασθεί από τα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Δεν
έχουν, μάλιστα, ούτε καν προσδιοριστεί οι δικάσιμοι. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιθανό να εκδοθούν
αθωωτικές αποφάσεις, οι οποίες θα κωλύουν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
3ο Σε μια ημέρα και με ένα κοινό διαβιβαστικό διαπιστώθηκαν δυο παραβάσεις. Ορθότερο θα ήταν να
προσμετρηθούν ως μια παράβαση ( και όχι ως δυο), όπερ συμβαίνει και κατά την ποινική αντιμετώπιση της
υπόθεσης με την έννοια ότι ασκείται μια δίωξη και όχι δύο».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το λόγο ζήτησε η εισηγήτρια του θέματος η οποία διευκρίνισε ότι κατά τον
έλεγχο διαπιστώθηκαν ορθώς δυο παραβάσεις σε μια μέρα, οπότε και ορθώς προσμετρήθηκαν έτσι, διότι
αφορούν διαφορετικά αδικήματα κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έλαβαν υπόψη τους τα νομικά
επιχειρήματα που τέθηκαν, την ερμηνεία συγκεκριμένων εδαφίων του νόμου δεδομένης της δυνητικής
επιλογής που έχει η Επιτροπή, τη γενική οικονομική κατάσταση του τόπου, τις επισημάνσεις της δικηγόρου
της εταιρείας, αλλά και το σκεπτικό του Προέδρου της Επιτροπής ότι δεν έχει πειστεί πως το κοινωνικό
σύνολο θα προστατευτεί από την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του εξεταζόμενου καταστήματος.
Παίρνοντας το λόγο το μέλος της Επιτροπής, δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ανταμπούφης, ζήτησε από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής και Δήμαρχο Ξάνθης σε παρόμοια παραπτώματα οι προσωρινές ποινές να είναι
αυστηρότερες για να δοθεί ένα μήνυμα συμμόρφωσης των καταστηματαρχών, πράγμα που ο Πρόεδρος δεν
έκανε αποδεκτό καθώς δε δεσμεύεται από τη νομοθεσία το όργανο που λαμβάνει την απόφαση.
Τέλος ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη, την πρόταση του Προέδρου, τις
διατάξεις του Π.Δ.180/79(ΦΕΚ46/79) άρθρο 2 , παρ.2, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.457/90(ΦΕΚ46/79),
τις διατάξεις του αρ.80 του Ν.3463/06 σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις διατάξεις

του αρ.73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ξάνθης, τις διατάξεις
του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ113/τ.α./1995), την αριθ.366/06-04-10 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης για
προσωρινή αφαίρεση και σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών, την αριθ.1294/11-10-10 απόφαση
Δημάρχου Ξάνθης για προσωρινή αφαίρεση και σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών, την αριθ.1523/612-10 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης για προσωρινή αφαίρεση και σφράγιση του καταστήματος 10 ημερών, τις
υπ. Αριθ.1020/3464/173-α/5-10-10 & 1020/3464/178-β/28-11-10 βεβαιώσεις παραβάσεων, την εισήγηση της
υπηρεσίας, το γεγονός ότι ο νόμος παραχωρεί διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου, η οποία εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά αλλά και μια σειρά από παράγοντες όπως την βαρύτητα
των παραβάσεων (στο εν λόγω κατάστημα διαπιστώθηκαν παραβίαση ωραρίου μουσικής, υπέρβαση ορίου
ηχοστάθμης, υπέρβαση ωραρίου νυχτερινής ησυχίας, παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικής), το
βαθμό διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την επικινδυνότητα των παραβάσεων και της εν γένει
λειτουργίας του καταστήματος, το είδος υπαιτιότητας του καταστηματάρχη(δόλος, βαριά ή ελαφριά αμέλεια)
κ.ο.κ. και ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας (δηλ. η κύρωση της
οριστικής αφαίρεσης να είναι όχι δυσανάλογα επαχθής, αναγκαία και πρόσφορη για την εκπλήρωση των
σκοπών του νόμου), ενώ η τήρηση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του αρμοδίου οργάνου
ελέγχεται από τα δικαστήρια και τις αρχές εποπτείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη μη οριστική αφαίρεση της Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε.Π.Ε που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 7α στην Ξάνθη, καθώς οι διαπιστωθείσες
παραβάσεις κρίνονται όχι ιδιαίτερα σοβαρές ώστε να δικαιολογούν τη λήψη του ιδιαίτερα επαχθούς μέτρου
της οριστικής αφαίρεσης της άδειας.
. …………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Υπογρ.) Μ. Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6–4–2011
Με εντολή δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΓΚΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

