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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην 3ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 21εο Μαξηίνπ
2012.
Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
Λήςε απόθαζεο γηα ηελ Αλάθιεζε ηεο Άδεηαο
Λεηηνπξγίαο θαη/ηνο «ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ» ηδηνθηεζίαο ηεο
Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο ηνπ Κσλ/λνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
νδό 28εο Οθησβξίνπ 95 & Ηζηδώξνπ 4 ζηελ Ξάλζε.

ηελ Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 21 Μαξηίνπ εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:30
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.19128/13-3-2012, 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 6 κέιε δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Σαξελίδεο Παλαγηώηεο (Πξόεδξνο)
Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2. Βνξίδεο Γεκήηξηνο
Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3. Μνύξθαο Υξήζηνο
Φσηηάδεο Νηθόιανο
4. ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
5. Μαδαξάθεο πύξνο
6. Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
Ο πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνύ
εηζεγήζεθε ην (2ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση.15957/0503-2012 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο:
ΥΔΣ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 80 ηνπ Ν. 3463/06 ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 73 ηνπ Ν.3852/10 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο
Εσήο
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 6 παξ. 5 ηεο Α1β/8577083 Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ
επέθηαζε ηνπ θαη/ηνο
4. Σν αξ.πξση.2872/06-10-11 έγγξαθν ην ΔΦΔΣ ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε ηεο επέθηαζεο ζην
ηζόγεην ρώξν θαη ζε άιινπο νξόθνπο
5. Σν αξ.πξση. 5311/21-10-11 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε ηεο
επέθηαζεο ησλ ρώξσλ ηνπ θαη/ηνο
6. Σν αξ.πξση.59842/08-10-11 έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο καο γηα ππνβνιή αληηξξήζεσλ ηεο
ελδηαθεξνκέλεο
7. Σν από 14-11-11 έγγξαθν – αληηξξήζεηο ηεο θαο Παζηαδνπνύινπ
8. Ζ αξ.9/18-01-12 Απόθαζε πξνέγθξηζεο γηα ην θαηάζηεκα ηεο Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο
9. Ζ αξ. 151/95 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ ηεο Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο
Παξαθαιώ όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ
Αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ ηδηνθηεζίαο ηεο
Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό 28εο Οθησβξίνπ 95 θαη Ηζηδώξνπ 4 ζηελ Ξάλζε
δηόηη ζύκθσλα κε ηα έγγξαθα ηόζν ηνπ ΔΦΔΣ όζν θαη ηεο Γ/λζεο Τγείαο δηαπηζηώζεθε
επέθηαζε ηνπ θαη/ηνο ζηνλ ηζόγεην ρώξν (ν ρώξνο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ – ιάληδαο θαη ηεο
αίζνπζαο πειαηώλ έρεη κεηαηξαπεί ζε αίζνπζα πειαηώλ), έρεη δεκηνπξγεζεί επηπιένλ ρώξνο
παξαζθεπαζηεξίνπ θαη απνζήθεο ζε ππεξθείκελνπο ηνπ θαη/ηνο νξόθνπο. Σα αλσηέξσ
απνηεινύλ νπζηώδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο, ζεσξείηαη
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ίδξπζε λένπ θαη/ηνο θαη απαηηείηαη έθδνζε λέαο άδεηαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ηα κέιε ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο, θ.θ. Βνξίδεο
Γεκήηξηνο θαη Μαδαξάθεο πύξνο δήισζαλ όηη δε ζα ςεθίζνπλ ππέξ ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηδηνθηεζίαο ηεο Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο, δηόηη όπσο επεζήκαλαλ,
ε ηδηνθηήηξηα ελεξγεί ήδε γηα λα εθδώζεη λέα άδεηα.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
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
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ
Σελ αλάθιεζε ηεο Άδεηαο Λεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο «ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ» ηδηνθηεζίαο ηεο
Παζηαδνπνύινπ Μαξίαο ηνπ Κσλ/λνπ ιόγσ νπζηώδε ηξνπνπνίεζε ησλ πγεηνλνκηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο
ηνπ, θαζώο δηαπηζηώζεθε επέθηαζε ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Μεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Βνξίδεο Γεκήηξηνο θαη Μαδαξάθεο πύξνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαγξάθνληαη
ζην ηζηνξηθό κέξνο ηεο απόθαζεο.
…………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
Ο πξόεδξνο
Παλαγηώηεο Σαξελίδεο
(Τπνγξαθή)

Σα Μέιε
(Αθνινπζνύλ
ησλ παξόλησλ κειώλ)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 26-3-2012
Ο Πξόεδξνο
Σαξελίδεο Παλαγηώηεο

ππνγξαθέο

