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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Από ην 11ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 30εο
Ννεκβξίνπ 2011.
Αξηζ. Απόθαζεο 57

Πεξίιεςε
Δπαλαρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο
θαη/ηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ», ηδηνθηεζίαο ηεο
εηαηξείαο ΦΤΝΣΑΝΖ Μ.-ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ.
πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ. νθίαο 9 ζηελ Ξάλζε.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 30 Ννεκβξίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, (Αληηδεκάξρνπ
Ξάλζεο) Σαξελίδε Παλαγηώηε, κε αξηζ. πξση.65077/25-11-2011, όπνπ επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ θαζέλα
από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ππό ηελ Πξνεδξία ηνπ σο άλσ Πξνέδξνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ
ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 9 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 8 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
1. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2. Αληακπνύθεο Αγθόξηζαο Απόζηνινο
3. Αγθόξηζαο Απόζηνινο
4. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5. Μνύξθαο Υξήζηνο
6. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
7. Μαδαξάθεο πύξνο
8. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
9. Φσηηάδεο Νηθόιανο
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε
ην (1ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.65076/25-11-11
εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ αδεηώλ ΚΤΔ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε:
ΥΔΣ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 6 παξ. 5 ηεο Α1β/8577083 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε
ηνπ θαη/ηνο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο
4. Σελ αξ. 356/2010 απόθαζε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Γ. Ξάλζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο
«ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – ΜΠΑΡ» ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο
ΦΤΝΣΑΝΖ Μ. – ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ.νθίαο 9 ζηελ
Ξάλζε.
5. Σελ από 22/11/2011 αίηεζε επαλεμέηαζεο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ηνπ θαη/ηνο
ζύκθσλα κε ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα
6. Σν αξ.πξση. 64189/22-11-11 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ Γ/λζε Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ε απνθαηάζηαζε ηνπ θαη/ηνο
7. Σν αξ.πξση. 6041/24-11-11 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε ησλ εμήο:
α) ν ρώξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζέζε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή άδεηα
β)δηαπίζησζε επέθηαζεο ησλ απνρσξεηεξίσλ εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θαη/ηνο ζηνλ αθάιππην ρώξν
ηνπ
γ)πεξηνξηζκόο ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ αλάπηπμεο θαζηζκάησλ κε πιαζηηθά πεηάζκαηα
ηξνπνπνηώληαο ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ
8. Σελ από 24/11/11 αίηεζε ζεξαπείαο ηεο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηνλ εμσηεξηθό ρώξν
9. Σν αξ.πξση. 64867/24-11-11 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο πξνο ηελ Γ/λζε Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ε απνθαηάζηαζε ηνπ θαη/ηνο
10. Σν αξ.πξση. 6076/25-11-11έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ
πεηαζκάησλ πνπ πεξηόξηδαλ ηνλ ππαίζξην ρώξν, ελώ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηνλ αξ. πξση.
6041/24-11-11 έγγξαθό ηνπο
11. Σν πξαθηηθό 3/2011 ηεο Β’ Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ 3463/06 ε νπνία έρεη ήδε
απνθαλζεί επί ηνπ ζέκαηνο
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Παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επαλαρνξήγεζε ή
κε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ – ΜΠΑΡ» ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο ΦΤΝΣΑΝΖ
Μ. – ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ. πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ. νθίαο 9 ζηελ Ξάλζε, δηόηη ζε ζπλέρεηα
ηεο αξ.356/11 απόθαζεο αλάθιεζεο ιόγσ δηαπίζησζεο επηπιένλ ηκεκάησλ πέξαλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρώξνπ ζύκθσλα κε ηα λεώηεξα έγγξαθα ηεο δηαπηζηώζεθε α) ν ρώξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ βξίζθεηαη
ζηελ ίδηα ζέζε ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή άδεηα β) επέθηαζε ησλ απνρσξεηεξίσλ εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ
θαη/ηνο ζηνλ αθάιππην ρώξν ηνπ γ) απνκάθξπλζε ησλ πεηαζκάησλ πνπ πεξηόξηδαλ ηνλ ππαίζξην ρώξν.
Μεηά ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ ελεκέξσζε όηη ε ελδηαθεξόκελε εηαηξεία ΦΤΝΣΑΝΖ Μ. –
ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ. έρεη θάλεη ελέξγεηεο γηα ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ θαη ηελ
έληαμή ηεο ζην Ν.4014/20011, θαηαζέηνληαο ζηελ Δπηηξνπή ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα, ην ιόγν
πήξε ε δηθεγόξνο ηεο εηαηξείαο, θ. Παηζίδνπ Γέζπνηλα.
«Παξίζηακαη σο δηθεγόξνο ηεο εηαηξίαο <<Μ. Φπληάλεο-Ζ. Υαξαιακπίδεο Ο.Δ.>> θαη ζέισ λα ζαο
δειώζσ ηα εμήο: Αθνύζακε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, ε νπνία ζηεξίδεηαη αθελόο ζην έγγξαθν
ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο θαη ζηελ απνζηνιή πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο
ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.3463/06. ην κελ έγγξαθν ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο αλαθέξνληαη νη
παξαβάζεηο ηεο ελ ιόγσ εηαηξίαο, νη νπνίεο είλαη αθελόο 1)ε ηνπνζέηεζε πεηαζκάησλ, 2)ην
παξαζθεπαζηήξην πνπ επεθηάζεθε πέξα ησλ λνκίκσλ νξίσλ θαη 3)ε θαηαζθεπή ηνπαιέηαο ΑΜΔΑ, πνπ
εθηείλεηαη ζηνλ αθάιππην ρώξν, αλαθέξεηαη ξεηά όηη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί όιεο νη παξαπάλσ παξαβάζεηο
πιελ ηεο θαηαζθεπήο ηνπαιέηαο ΑΜΔΑ, ζην δε έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152, ην νπνίν
ζεκεησηένλ είλαη εηεξνρξνληζκέλν, ήηνη ζηηο 18-03-2011, ε νπνία όκσο όπσο αλαθέξεηαη ζην ελ ιόγσ
έγγξαθν θαηαζθεπάζηεθε θαηόπηλ ππνρξέσζεο από ην Νόκν.
Δπεηδή ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ θαηαζηήκαηνο, είλαη θαζ’ όια λόκηκε, γηαηί αθελόο νη δύν πξώηεο
παξαβάζεηο ήξζαλ ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε, ήηνη αθαηξέζεθαλ ηα πεηάζκαηα θαη ην παξαζθεπαζηήξην
επαλήιζε ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηνλ ρώξν πνπ ε άδεηα ππαγνξεύεη, όζν δε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπαιέηαο
ΑΜΔΑ, εκβαδνύ 5η.κ., αο επηδεηθλύνπκε ην έγγξαθν πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζύκθσλα κε ην νπνίν ε ηδηνθηήηξηα εηαηξία πξνρώξεζε ζηελ
ηαθηνπνίεζε ηνπ απζαηξέηνπ.
Δπεηδή ζήκεξα δελ πθίζηαηαη θακία παξάβαζε θαη παξαλνκία ζην ελ ιόγσ θαηάζηεκα.
Δπεηδή ε θαηαζθεπή ηεο ηνπαιέηαο ΑΜΔΑ έγηλε θαηόπηλ ππαγόξεπζεο ηνπ Νόκνπ θαη είλαη ην κνλαδηθό
καγαδί ζηελ ζπγθεθξηκέλε νδό πνπ εμππεξεηεί άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γεγνλόο πνπ πξέπεη θαη
νθείινπκε όινη καο λα δνύκε κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία.
Δπεηδή νη ηδηνθηήηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνζήιζαλ πνιιέο θνξέο ζηηο ππεξεζίεο ζαο πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο θαζνδεγήζεηε, ώζηε λα πξάμνπλ ηα λόκηκα.
Δπεηδή πξόζεζε ησλ ηδηνθηεηώλ είλαη ε επηρείξεζή ηνπο λα ιεηηνπξγεί κόλνλ ζηα πιαίζηα ηνπ Νόκνπ.
αο Εεηνύκε
Να επαλαρνξεγήζεηε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο <<Καθεηέξηα-Μπαξ>> ηεο εηαηξίαο
<<Μ. Φπληάλεο-Ζ. Υαξαιακπίδεο Ο.Δ.>>».
Αθνινύζσο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο επηζεκάλζεθε όηη, ζύκθσλα κε ην ηειεπηαίν
έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο, έρνπλ εθιείςεη νη δύν από ηνπο ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είρε
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ» ηδηνθηεζίαο ηεο παξαπάλσ
εηαηξείαο θαη όηη ην ζέκα πνπ αθνξά ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο έρεη λα θάλεη κε ηηο ηνπαιέηεο γηα ηα
άηνκα κε αλαπεξία, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ θαη ηελ αλάινγε επαηζζεζία θαη αλνρή σο πξνο
ην ρξόλν ηαθηνπνίεζεο θαη ηεο ηειεπηαίαο απηήο εθθξεκόηεηαο. Πόζν κάιινλ όηαλ ε εηαηξεία έρεη
πξνρσξήζεη όιεο ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ππαγσγή ηεο ζην λόκν 4014/2011.
ηε ζπλέρεηα ην ιόγν δήηεζε θαη πήξε ην κέινο ηεο ΔΠΕ, θ. Μνύξθαο ν νπνίνο ζεκείσζε όηη δελ έκεηλε
ηθαλνπνηεκέλνο από ηηο απαληήζεηο ηεο πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηεο εηαηξείαο γηα απηό θαη ζα ςεθίζεη
ιεπθό. Από ηελ πιεπξά ηνπ ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο, δ.ζ. Νίθνο Αληακπνύθεο ζεκείσζε όηη θαηαλνεί ηηο
θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο γηα απηό θαη δε ζα ην θαηαςεθίζεη, πξνηηκώληαο λα δώζεη ιεπθή
ςήθν. ην ίδην πλεύκα θαη ην κέινο θ. πύξνο Μαδαξάθεο δήισζε όηη ζα ςεθίζεη ιεπθό.
Δλώ από ηελ πιεπξά ηνπ ην κέινο ηεο ΔΠΕ, Γεκήηξεο Βνξίδεο, αλέθεξε όηη έρεη ηελ αίζζεζε όηη θαη
απηή ε εθθξεκόηεηα ζα επηιπζεί από ηελ εηαηξεία γηα απηό θαη ζα δώζεη ζεηηθή ςήθν, γηα πεξηνξηζκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα, όπσο ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά, θαη ζα επαλέιζεη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη εάλ
έρεη δνζεί ε άδεηα γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο.
Θεηηθνί δήισζαλ ζηελ επαλαρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη νη θ.θ. Φσηηάδεο, ππξηδόπνπινο θαη Φαλνπξάθεο
απνδερόκελνη ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, Παλαγηώηε Σαξελίδε.
Μάιηζηα ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο, δ.ζ. Δκκαλνπήι Φαλνπξάθεο δήηεζε λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά ε
ζέζε ηνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: «από όια ηα έγγξαθα πνπ καο έρνπλ θαηαηεζεί απνδεηθλύεηαη όηη έρνπλ
εθιείςεη νη νπζηώδεηο ιόγνη ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο
ΦΤΝΣΑΝΖ Μ. – ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ. Ζ κόλε παξάβαζε αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνπαιέηαο
γηα ηελ επαίζζεηε θνηλσληθή νκάδα ησλ ΑκεΑ γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη λα επηδείμνπκε θαη ηελ αλάινγε
επαηζζεζία. πκθσλώ ζηελ επηζηξνθή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, αιιά κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη αλ δελ
ππάξμεη ηαθηνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ λα αλαθιεζεί άκεζα ε άδεηα».
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε ηεο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
αξ.6 παξ. 5 ηεο Α1β/8577083 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, ηνπ αξ.80 ηνπ Ν.3463/06, θαη ηνπ αξ.73 ηνπ
Ν.3852/10, , θαζώο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ γξαθείνπ αδεηώλ ΚΤΔ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Να επαλρνξεγήζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ», ηδηνθηεζίαο
ηεο εηαηξείαο ΦΤΝΣΑΝΖ Μ.-ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ Ζ. Ο.Δ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Βαζ. νθίαο 9 ζηελ
Ξάλζε, θαζώο όπσο δηαπηζηώζεθε έρνπλ εθιείςεη θαη νη ηξεηο παξαβάζεηο πνπ αθνξνύζαλ ζηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηήκαηνο, ήηνη ηόζν γηα ην παξαζθεπαζηήξην, όζν
θαη γηα ηα πεηάζκαηα, θαζώο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή απνρσξεηεξίνπ, ε ηειεπηαία δε ηαθηνπνηήζεθε
ζύκθσλα κε όζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4014/2011. Άιισζηε ε ελδηαθεξόκελε εηαηξεία πξνέβε
ζηελ επέθηαζε απνρσξεηεξίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπαιέηαο ΑκεΑ, κε κνλαδηθό ζθνπό λα εμππεξεηήζεη
ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εππαζνύο θνηλσληθήο νκάδαο θαη όρη λα παξαβηάζεη ην λόκν,
απνβιέπνληαο δειαδή απνθιεηζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ, (αθνύ
όπσο πξνθύπηεη ππήξρε θαη ξεηή επηηαγή ηεο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο πνπ ηελ ππνρξέσλε ζηελ
θαηαζθεπή ηνπαιεηώλ γηα ΑκεΑ).
Λεπθό ςήθηζαλ ηα κέιε ηεο ΔΠΕ, νη δ.ζ. Υξήζηνο Μνύξθαο,(Αληηδήκαξρνο Ξάλζεο), Αληακπνύθεο
Νηθόιανο θαη Μαδαξάθεο πύξνο.
. ……………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)
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Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 1-12-2011
Ο Πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)

ππνγξαθέο

