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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 2ας
Αυγούστου 2012.
Αριθ. Απόφασης 69

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την Ανάκληση της Άδειας
Λειτουργίας κατ/τος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»
ιδιοκτησίας του ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Πασχάλη
που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων του
Δήμου Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
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, (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.45146/27-7-2012, 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 6 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
Φωτιάδης Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.45048/26-72012 εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:
ΣΧΕΤ:
1. Τις διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής
3. Τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 5 της Α1 β/8 5 7 0 8 3Υγειονομικής Διάταξης σχετικά με την
επέκταση του κατ/τος
4. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 1/7-2-12 του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με τις
διευκρινήσεις στο ν.4014/11
5. Το αρ. πρωτ. 6376/13-12/11 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας σχετικά με την διαπίστωση της
επέκτασης των χώρων του κατ/τος
6. Το αρ.πρωτ.68380/19-12-1 1 έγγραφο της υπηρεσίας μας για υποβολή αντιρρήσεων του
ενδιαφερομένου
7. Το από 29-12-11 έγγραφο – αντιρρήσεις του κ. Λαμπρίδη
8. Η από 28-03-12 Αρχική Δήλωση ένταξης στο Ν.4014/11
9. Η αρ.1/24-01-12 Απόφαση προέγκρισης για το κατάστημα του κ. Λαμπρίδη Δημητρίου
10. Η αρ.62/05-07-11 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
11. Η από 20-06-11 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή
χρήσης και ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας βάσει των οποίων
χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια.
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την Ανάκληση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ιδιοκτησίας του ΛΑΜΠΡΙΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Πασχάλη που βρίσκεται στην Δημ. Κοινότητα Κιμμερίων στην Ξάνθη διότι σύμφωνα
με το έγγραφο της Δ/νσης Υγείας διαπιστώθηκε επέκταση του κατ/τος με
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την δημιουργία α) χώρου παρασκευαστηρίου – ψήσεως, β)επιπλέον χώρου αίθουσας πελατών και
γ) αποχωρητηρίου ανδρών. Επιπλέον το αποχωρητήριο γυναικών στερείται προθαλάμου. Η αρχική
δήλωση ένταξης για τακτοποίηση στο ν.4014/11 δε συνοδεύτηκε με την βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης
από τον μηχανικό το υ ιδιοκτήτη της επιχείρησης, παρότι το μεγάλο διάστημα που τους δόθηκε ως
προθεσμία για την προσκόμιση τους. Τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών
όρων λειτουργίας του κατ/τος, θεωρείται δε ίδρυση νέου κατ/τος και απαιτείται έκδοση νέας άδειας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων
αρ.6 παρ. 5 της Α1β/8577083 Υγειονομικής Διάταξης, του αρ.80 του Ν.3463/06, και του αρ.73 του
Ν.3852/10, καθώς και την εισήγηση του αρμοδίου γραφείου αδειών ΚΥΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας
του Λαμπρίδη Δημητρίου του Πασχάλη λόγω ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας του, καθώς διαπιστώθηκε επέκταση του χώρου του καταστήματος.
\…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6-8-2012
Ο Πρόεδρος
Ταρενίδης Παναγιώτης

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

υπογραφές

