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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 14ης
Δεκεμβρίου 2012.
Αριθ. Απόφασης 86

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την Ανάκληση της Άδειας
Λειτουργίας κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στην Ξάνθη.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 14 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 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.68117/11-12-2012, 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:
Απόντες
Παρόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Βορίδης Δημήτριος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
Ηλιάδης Θωμάς
3. Μαζαράκης Σπύρος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.
5. Φανουράκης Νικόλαος
6. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (1ο) εξ αναβολής θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.
πρωτ.64326/19-11-2012 εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος η οποία
έχει ως εξής:
«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. Το αρ.πρωτ. 1100/63186/09-11-12 διαβιβαστικό του Τμήματος Πολεοδομίας με το οποίο
αποστέλλουν προς βεβαίωση την αρ.13/28-05-10 έκθεση αυθαιρέτων για το κατάστημα
ιδιοκτησίας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
4. Το αρ.πρωτ. 1101/63187/09-11-12 διαβιβαστικό του Τμήματος Πολεοδομίας με το οποίο
αποστέλλουν την αρ.1/09-01-12 έκθεση αυθαιρέτων για το κατάστημα ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.
5. Την 125/5813/12 ένσταση της εταιρείας κατά της αρ. 01/12 έκθεσης αυθαιρέτων προς την
Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων
6. Την αρ. 1/22-03-12 απόφαση της Επιτροπής η οποία απορρίπτει την ένσταση και επικυρώνει το
επιβληθέν πρόστιμο
7. Το αρ.πρωτ. 63735/13-11-12 έγγραφο της υπηρεσίας στην ενδιαφερόμενη εταιρεία
8. Την αρ. 2255/2008 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ στο όνομα της
εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΠΕ
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
Μ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κω/νου 41-43 στην Ξάνθη, διότι σύμφωνα με την αρ.01/12
έκθεση αυθαίρετων κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Πολεοδομίας
διαπιστώθηκε αυθαίρετη, άνευ οικοδομικής άδειας, κατασκευή ανοιγοκλειόμενης τέντας από πανί που
αποτελείται από σκελετό σιδήρου με πλαστικούς ανεμοφράκτες έμπροσθεν και πλάγια αυτής».
Κατά την έναρξη συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος της ΕΠΖ έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια
του θέματος κ. Γκαϊτατζή η οποία ανέγνωσε το υπηρεσιακό σημείωμα που κατέθεσε στην Επιτροπή για
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τις τυχόν αλλαγές ή μη που προέκυψαν για τα θέματα που αναβλήθηκαν κατά την προηγούμενη
συνεδρίαση, ανάμεσα στα οποία ήταν και το συγκεκριμένο που καλούνται τώρα να εξετάσουν τα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Συγκεκριμένα επεσήμανε τα εξής:
«Σε συνέχεια του υπ’αριθ. 12 Πρακτικού της από 03-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Ξάνθης σύμφωνα με το οποίο δόθηκαν αναβολές στην συζήτηση των θεμάτων:
1. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»,
ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στη οδό Μ.
Καραολή, Ελπίδος 7 Δαγκλή στην Ξάνθη.
2. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Κατ/μα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
χωρίς παρασκευαστήριο ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που
βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη
3. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ»,
ιδιοκτησίας της ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙΔΗ 9 στην
Ξάνθη.
4. Προσωρινή ή την Οριστική Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»,
ιδιοκτησίας της ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Δημητρίου που βρίσκεται στη οδό
Ελπίδος 4 στην Ξάνθη
5. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στη Ξάνθη.
σας υποβάλλω τα υπ’αριθ 5792/03-12-2012 & 5592/05-12-2012 έγγραφα της Δ/νσης Δημ. Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης σχετικά με την επικαιροποίηση των από 17-1012 εισηγήσεών της και σας ενημερώνω για την υφιστάμενη κατάσταση
1. Κατ/μα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε
ότι αναπτύσσει τον προβλεπόμενο στην άδεια λειτουργίας του αριθμό καθισμάτων.
2. Κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας της ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ που βρίσκεται στη οδό
ΦΙΛ.ΑΜΟΙΡΙΔΗ 9 στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν αναπτύσσει πλέον
τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθριο δημοτικό χώρο απέναντι από το κατ/μα
3. Κατ/μα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του
Δημητρίου που βρίσκεται στη οδό Ελπίδος 4, διαπιστώθηκε ότι αναπτύσσει τον προβλεπόμενο
στην άδεια λειτουργίας του αριθμό καθισμάτων.
4. Κατ/μα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που
βρίσκεται στη οδό Μ. Καραολή, Ελπίδος 7 Δαγκλή στην Ξάνθη, διαπιστώθηκε ότι εξακολουθεί
να αναπτύσσει μεγαλύτερο αριθμό καθισμάτων από τον προβλεπόμενο στην άδεια
λειτουργίας του και συγκεκριμένα ανέπτυσσε (55) πενήντα πέντε καθίσματα αντί των
τεσσάρων (4).
5. Κατ/μα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. που
βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στη Ξάνθη, ισχύουν τα της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΖ το λόγο έδωσε στην πληρεξούσια δικηγόρο της εταιρείας
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε., κ. Πυρνάρη Ειρήνη, η οποία αφού αναφέρθηκε στο υπόμνημά της, το οποίο
και κατέθεσε στην ΕΠΖ μαζί με τα αριθ. πρωτ.1193/6773/12-12-2012 και αριθ. πτωτ.1158/66566/3-122012 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, ζήτησε
προθεσμία 20 ημερών από την Επιτροπή καθώς ο πελάτης της, εκπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας, κ.
Κων/νος Δημητρακάκης πήρε άδεια κατεδάφισης από την Πολεοδομία του Δήμου Ξάνθης προκειμένου
να εκτελέσει τις εργασίες κατεδάφισης. Ακολούθως το λόγο ζήτησε και πήρε ο κ. Δημητρακάκης, ο
οποίος με τη σειρά του ζήτησε και αυτός παράταση με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να δουλέψει το
κατάστημά του για να μαζέψει χρήματα, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, καθώς μια προσφυγή στη
Δικαιοσύνη κοστίζει.
Συγκεκριμένα το υπόμνημα της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Πυρνάρη έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.», που
εδρεύει στη Ξάνθη (οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 41-43), με Α.Φ.Μ. 999388113/Α΄ Δ.Ο.Υ. Ξάνθης.
*************************************************************
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Συζητείται σήμερα, 14-12-2012, ενώπιον της Επιτροπής σας, ύστερα από αναβολή της
συνεδρίασής σας στις 03-12-2012, το υπ’ αριθμό 1 θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την ανάκληση
της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας μας.
Σύμφωνα, λοιπόν με την εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης, η ανάκληση της
άδειας του καταστήματος της «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 § 8 της
Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-2012 Απόφασης Υπ. Υγείας, ερμηνεύοντας αυθαίρετα ότι, σύμφωνα με την με
αριθμό 01/12 Έκθεση Αυθαίρετων Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Πολεοδομίας
που διαπίστωσε αυθαίρετη, άνευ οικοδομικής άδειας, κατασκευή ανοιγοκλειόμενης τέντας από πανί που
αποτελείται από σκελετό σιδήρου με πλαστικούς ανεμοφράκτες έμπροσθεν και πλάγια αυτής, το οίκημα στο
οποία στεγάζεται η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου και άρα πρέπει η άδεια
να ανακληθεί οριστικά. Όμως το άρθρο 5 § 8 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-2012 Απόφασης Υπ. Υγείας
(καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – κατάργηση 8577/83) με τίτλο «Γενικοί Υγειονομικοί Όροι
και Προϋποθέσεις Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών», στον προσδιορισμό των όρων
σχετικά με το «οίκημα», αναφέρει επί λέξει ότι «το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση τροφίμων
και ποτών θα πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού….». Η διάταξη
φυσικά όταν αναφέρεται σε «οίκημα» εννοεί το κτίσμα και όχι το οικόπεδο. Αν ήθελε ο νομοθέτης να
συμπεριλάβει και τους ελεύθερους χώρους του οικοπέδου, θα το ανέφερε ρητά. Δεν μπορούμε να κάνουμε
διασταλτική ερμηνεία των διατάξεων και μάλιστα σε βάρος του διοικουμένου, δεδομένου ότι η ασάφεια του
νόμου είναι υπέρ του διοικουμένου, αλλά θα πρέπει να κάνουμε γραμματική ερμηνεία αυτού. Άλλωστε η
διάταξη είναι καινούργια και δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί νομολογία. Δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται η
Διοίκηση να είναι αυστηρή προς τον διοικούμενο. Αντίθετα το προηγούμενο δίκαιο ρητά αναφερόταν σε
αυθαίρετες κατασκευές.
Εξάλλου το με αριθμό πρωτ. 1158/66566/03-12-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου
Ξάνθης το οποίο εκδόθηκε ύστερα από αίτησή μας (1158/66566) αναφέρει ότι σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση 5385/24-11-1995 Φ.Ε.Κ. 1097Δ/24-11-1995 το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρησή μας
είναι νομίμως υφιστάμενο Διατηρητέο Κτίριο κατηγορίας Γ΄. Αναφορικά δε με την αυθαίρετη κατασκευή,
αυτή βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και δεν μπορεί να υπαχθεί στη παραπάνω αναφερόμενη
διάταξη του άρθρου 5 § 8 του Ν. 2718/0-10-2012 και να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στο οίκημα και άρα αυτό
δεν πληροί τις διατάξεις του Οικοδομικού Κανονισμού. Για το λόγο αυτό θεωρούμε αυθαίρετη και μη
σύννομη την ερμηνεία του νόμου που γίνεται με την εισήγηση για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
«ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ - ΜΠΑΡ» που ανήκει στην επιχείρησή μας.
Παρόλα τα παραπάνω, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυθαίρετες κατασκευές και προβλήματα στον
υπαίθριο χώρο του οικοπέδου και προκειμένου να επαναφέρουμε το κτίριο στην πρότερη κατάστασή του·
και μέχρι να εκδοθεί άδεια - την οποία έχουμε αιτηθεί - εργασιών μικράς κλίμακας από την Εφορία
Νεωτέρων Μνημείων, για την κατασκευή στον ίδιο χώρο πέργκολας, έχουμε ήδη λάβει από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης – Υπηρεσία Δόμησης τη με αριθμό πρωτ. 1193/67773/12-12-2012
άδεια ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης της καθαίρεσης των αυθαιρέτων της υπ’ αριθμό 1/2012
Έκθεσης Αυθαίρετων Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος Πολεοδομίας και άρσης
της διακοπής των οικοδομικών εργασιών μόνο για τις εργασίες καθαίρεσης των αυθαιρέτων αυτών· οι δε
εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα μηχανικού Νικολάου Ζερνίδη και γι’ αυτές δεν
απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης. Για το λόγω αυτό ζητάμε από την Επιτροπή σας ελάχιστη προθεσμία
είκοσι (20) ημερών -με δεδομένο ότι μεσολαβούν οι γιορτές των Χριστουγέννων- προκειμένου να
κατεδαφίσουμε τις αυθαίρετες κατασκευές και να επαναφέρουμε το κτίριο στην αρχική του κατάσταση.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ
Να μη ληφθεί από την Επιτροπή σας απόφαση περί οριστικής ή προσωρινής ανακλήσεως της άδειας
λειτουργίας της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ - ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.».
Άλλως και επικουρικώς να μας δοθεί ελάχιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερών προκειμένου να
προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.
Ξάνθη, 14 Δεκεμβρίου 2012
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΕΙΡΗΝΗ Ι.ΠΥΡΝΑΡΗ».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η εισηγήτρια του θέματος, η οποία διευκρίνισε στα μέλη ότι
καλούνται να πάρουν μια απόφαση όχι για θέμα που αφορά ανάκληση της άδειας λόγω υγειονομικών
παραβάσεων, αλλά πολεοδομικών αυθαιρεσιών που διαπιστώθηκαν με έκθεση αυτοψίας από την
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Πολεοδομία του Δήμου Ξάνθης.
Στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ταρενίδης απευθυνόμενος στον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας, μέλος της ΕΠΖ, κ.
Χρήστο Μούρκα, του ζήτησε να τοποθετηθεί για το θέμα του αυθαιρέτου που διαπιστώθηκε στο εν λόγω
κατάστημα. Ο κ. Μούρκας επεσήμανε ότι η έννοια του αυθαιρέτου είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε
ιδιόκτητο, είτε σε ανοικτό χώρο είτε σε κλειστό επισύρει τις ίδιες κυρώσεις που προβλέπονται από τις
κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Προσθέτοντας, τέλος, ότι από τη στιγμή που δεν έχει κατεδαφιστεί το
συγκεκριμένο αυθαίρετο συμφωνεί με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ο πρόεδρος υπενθυμίζοντας στα μέλη ότι το θέμα είναι εξ αναβολής και λαμβάνοντας υπόψη και τη
γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας (Ελένη Χατζηλιάδου), η οποία είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα νέας
αναβολής διότι οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες από τη στιγμή που πληρούνται οι προϋποθέσεις
ανάκλησης, επεσήμανε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να μην είναι σύννομη για αυτό τάχθηκε κατά της
αναβολής συζήτησης τους θέματος και υπέρ της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
Ακολούθως το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος της ΕΠΖ, κ. Νικόλαος Ανταμπούφης, ο οποίος ζητώντας
να καταγραφεί η τοποθέτηση του σημείωσε ότι η στάση και η συμπεριφορά της δημοτικής αρχής και της
πλειοψηφίας ήταν άλλη τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει για πολλούς
λόγους, καθώς όλοι τρέχουμε σε δικαστήρια, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Αναφερόμενος στη λογική
που προβάλλουν οι καταστηματάρχες ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για αυτούς, σημείωσε ότι ίδιο
δύσκολα είναι και για τα μέλη που καλούνται να πάρουν αποφάσεις και με τον κίνδυνο να βρεθούν
κατηγορούμενοι. Ενώ τέλος υπογράμμισε ότι ρόλος των μελών του οργάνου είναι να κρατούν τις
διαδικασίες, να τηρούνε τους νόμους και να θεραπεύουν καταστάσεις και όχι να χαϊδεύουν τα αυτιά,
καταλήγοντας ότι με βάση αυτά συμφωνεί με την πρόταση του προέδρου της ΕΠΖ.
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 του αρ.80
του Ν.3463/06, και του αρ.73 του Ν.3852/10, καθώς την αριθ.1/12 Έκθεση Αυτοψίας Αυθαίρετων
Κατασκευών και την εισήγηση του αρμοδίου γραφείου αδειών ΚΥΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στην Ξάνθη, διότι
σύμφωνα με την αρ.01/12 έκθεση αυθαίρετων κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήματος
Πολεοδομίας διαπιστώθηκε αυθαίρετη, άνευ οικοδομικής άδειας, κατασκευή ανοιγοκλειόμενης τέντας
από πανί που αποτελείται από σκελετό σιδήρου με πλαστικούς ανεμοφράκτες έμπροσθεν και πλάγια
αυτής.
.……………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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