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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
22ας Αυγούστου 2013.
Αριθ. Απόφασης 58

΄΄

Περίληψη
Προσωρινή
ανάκληση
της
άδειας
λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
ιδιοκτησίας
της
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται
στην οδό Ορφέως 20 στην Ξάνθη ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.47531/19-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
1. Φωτιάδης Νικόλαος
2.Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Κυριακίδης Αλξ/ρος
3. Βασιλούδης Ηλίας
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Ηλιάδης Θωμάς
8. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Κολλάρος Γεώργιος. Επίσης παραβρέθηκαν
καταστηματάρχες και αντιπρόσωποι των καταστημάτων των θεμάτων 3, 4 και 5 της ημερήσιας
διάταξης που αφορούν προσωρινές ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων, οι οποίοι
αποχώρησαν μετά τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούσαν.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθ.πρωτ.44201/29-7-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Γκαϊτατζή Ξανθή (υπάλληλος του Τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
ΘΕΜΑ: «Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται στην οδό
Ορφέως 20 στην Ξάνθη».
΄΄ ΣΧΕΤ:
1. Τις διατάξεις του αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-1012) Απόφασης του Υπ. Υγείας σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και πότων και άλλες
διατάξεις
2. Τις διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 σχετικά με τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Τις διατάξεις του αρ. 73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Τα αρ.1270/24-05-2013 φύλλο ελέγχου της Δημ.Αστυνομίας
5. Το αρ.πρωτ.25533/29-05-13 έγγραφο της υπηρεσίας προς την Δ/νση Υγείας
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια υπηρεσία η τροποποίηση των
υγειονομικών όρων λειτουργίας του εν λόγω κατ/τος.
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6. Το αρ.πρωτ. 2327/26-06-2013 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας σχετικά με την
διαπίστωση της επέκτασης με τη μη επιτρεπόμενη ανάπτυξη καθισμάτων σε
υπαίθριο χώρο σαράντα επτά
(47) καθισμάτων ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα
ανάπτυξης στην άδεια λειτουργίας
7. Το αρ.πρωτ. 3087/18-07-13 έγγραφο της Δ/νσης Υγείας σχετικά με την
εισήγηση προς την υπηρεσία μας για την προσωρινή ανάκληση της άδειας
λειτουργίας σύμφωνα με το αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ
2718/08-10-12) Απόφασης του Υπ. Υγείας.
8. Το αρ.πρωτ. 44080/29-07-2013 έγγραφο της υπηρεσίας στην ενδιαφερόμενη
σε συνέχεια του εγγράφου της Δ/νση Υγείας
9. Την αρ. 302/13 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά με
την προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται στη οδό
ΟΡΦΕΩΣ 20 στην Ξάνθη, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 της
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-10-12) Απόφασης του Υπ. Υγείας η μη
συμμόρφωσή της στους όρους και προϋποθέσεις της άδειας της (αναπτύσσοντας
σαράντα επτά καθίσματα σε υπαίθριο δημοτικό χώρο, μη έχοντας αυτή την
δυνατότητα από την χορηγηθείσα άδεια) οδηγεί στην προσωρινή ανάκλησή της.΄΄
H κα Ξανθοπούλου πήρε το λόγο και ζήτησε την αναβολή της προσωρινής ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας του καταστήματός της.
Ο κος Ξυνίδης πήρε το λόγο και είπε ότι δεν προβλέπεται αναβολή από το Νόμο και άρα η
ΕΠΖ δεν δύναται να λάβει απόφαση αναβολής. Επίσης τόνισε ότι: α) έγινε το αριθ.1270 φύλλο
ελέγχου την 24 Μαΐου 2013 από την Δημοτική Αστυνομία και βεβαιώθηκε χρήση κοινόχρηστου
χώρου χωρίς άδεια, β)έγινε η πρώτη αυτοψία από το τμήμα περιφερειακής υγιεινής &
υγειονομικού ελέγχου την 21 Ιουνίου 2013 με την οποία διαπιστώθηκε η μη επιτρεπόμενη
ανάπτυξη καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο και συγκεκριμένα σαράντα επτά (47) καθισμάτων ενώ
σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος δεν έχει δυνατότητα ανάπτυξης
καθισμάτων. Με το ίδιο έγγραφο δόθηκε περιθώριο συμμόρφωσης στην επιχείρηση μέχρι την 1
Ιουλίου 2013 ώστε να επανέλθει το κατάστημα σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας,
αναφέροντας ότι διαφορετικά η υπηρεσία θα εισηγούνταν στην αδειοδοτούσα αρχή την
προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του, και γ) το τμήμα περιφερειακής υγιεινής &
υγειονομικού ελέγχου εισηγήθηκε την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης διότι κατά τη δεύτερη αυτοψία την 12 Ιουλίου 2013 το
κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (Καφετέρια-Αναψυκτήριο) της Ξανθοπούλου Βασιλικής
δεν επανέφερε τη λειτουργία του σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια.
Πρόσθεσε ότι βλέπει με συμπάθεια την εν λόγω επιχείρηση αλλά θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και να λειτουργεί με σεβασμό προς τους κατοίκους και την
περιοχή που βρίσκεται.
Ο κος Ανταμπούφης πήρε το λόγο και είπε ότι μέχρι να ελεγχτεί η νομιμότητα της
αριθ.193/2013 απόφασης του Δ.Σ. για τους κοινόχρηστους χώρους δεν είναι εφαρμοστέα.
Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν μπορούν τα καταστήματα να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα
εφόσον δεν υπάρχει άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο κος Βασιλούδης πήρε το λόγο και είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους επιχειρηματίες και
αυτοί με τη σειρά τους να σέβονται τους νόμους, τις αποφάσεις, τους κατοίκους και την περιοχή
που βρίσκονται. Ότι πρέπει να οριοθετηθεί η περιοχή και να επιτραπεί η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Ο κος Φανουράκης πήρε το λόγο και είπε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο καταστηματάρχης
ότι ,σύμφωνα με το Νόμο, εάν υποτροπιάσει και επαναλάβει τις παραβάσεις οι αρμόδιες
υπηρεσίες θα προβούν στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Ο κος Κολλάρος πήρε το λόγο και είπε ότι η παλιά πόλη της Ξάνθης δεν είχε την υποδομή να
‘’δεχτεί’’ τέτοιου είδους καταστήματα.
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Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της: 1) το
άρθρο 73 του Ν.3852/10, 2) Τις διατάξεις του αρ. 17 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ
2718/08-10-12)
Απόφασης του Υπ. Υγείας σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και πότων και άλλες διατάξεις και γ) την
εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την προσωρινή ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που βρίσκεται στη οδό
ΟΡΦΕΩΣ 20 στην Ξάνθη μέχρι νέας εισήγησης του τμήματος περιφερειακής υγιεινής &
υγειονομικού ελέγχου Ξάνθης. Διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 της
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-12 (ΦΕΚ 2718/08-10-12)
Απόφασης του Υπ. Υγείας
η μη
συμμόρφωσή του στους όρους και προϋποθέσεις της άδειας του (αναπτύσσοντας σαράντα επτά
καθίσματα σε υπαίθριο δημοτικό χώρο, μη έχοντας αυτή την δυνατότητα από την χορηγηθείσα
άδεια) οδηγεί στην προσωρινή ανάκλησή της.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 22-8-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

