1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
15ης Δεκεμβρίου 2014.
Αριθ. Απόφασης 118

Περίληψη
΄΄ Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του Πασχάλη
Τερζή του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό 4ης
Οκτωβρίου & Ηπείρου στην Ξάνθη ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε για τη συνέχιση της από 12-12-2014 διακοπείσας τακτικής συνεδρίασης η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, όπως αποφάσισαν τα μέλη ομόφωνα με το αριθ.14
πρακτικό επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της 12-12-2014 τακτικής συνεδρίασης,
προκειμένου να συζητηθεί το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και να παρθεί σχετική
απόφαση.
Στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έγινε υπενθύμιση, με τηλεφωνική επικοινωνία, για τη
συνέχιση της συνεδρίασης. Ενημερώθηκαν και τα μέλη που απουσίαζαν από την τακτική συνεδρίαση
της 12ης Δεκεμβρίου 2014.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά
(7) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος
2. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Καρά Αχμέτ
5. Λύρατζης Πασχάλης
6. Μούρκας Χρήστος
7. Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.63822/03-12-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια:Αθανασία Πανταζόγλου (Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών

Δραστηριοτήτων)
Έχοντας υπόψη:
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 Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 4.
4. Τις διατάξεις του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ 113/τ.α./1995).
5. Την υπ’αριθ. 1118/05-06-2014 Απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος για δέκα (10) ημέρες και την αντίστοιχη
έκθεση σφράγισης.
6. Το αριθ. πρωτ. 1020/5106/43-θ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης
7. Το αριθ. πρωτ. 51983/05-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί προηγούμενης
ακροάσεως ενδιαφερόμενου.
8. Το αριθ. πρωτ. 59560/18-11-2014 έγγραφο αντιρρήσεων-απόψεων του ενδιαφερόμενου
προς την υπηρεσία μας.
9. Η υπ’ αριθ. 2086/08 άδεια λειτουργίας καταστήματος.
Σύμφωνα με την αριθ. 1118/05-06-2014
Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αποφασίσθηκε η
προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
ιδιοκτησίας του Πασχάλη Τερζή του Γεωργίου που βρίσκεται στην οδό 4ης Οκτωβρίου & Ηπείρου
και λειτουργεί με την αριθ. 2086/08 άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (6)

2
έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης διαπιστώθηκε στις 15-06-2014 και ώρα 04:00’ η
παραβίαση της σφράγισης και η λειτουργία του καταστήματος κατά τη διάρκεια που το κατάστημα
ήταν σφραγισμένο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 «…Σε περίπτωση παραβίασης, της σφραγίσεως
ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της αδείας και θέσεως σε λειτουργία του
καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διευθυντή της
οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας…»
Σύμφωνα με τις διατάξεις Οι διατάξεις του Π.Δ./τος 180/79 (ΦΕΚ 46 Α') "περί όρων λειτουργίας
καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως" όπως
τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα εξακολουθούν να ισχύουν. 'Οπου στο ανωτέρω
προεδρικό διάταγμα για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή σφράγισις των
καταστημάτων αναφέρεται "Αστυνομική Αρχή" ή "Αστυνομικός Διευθυντής" ή "Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας" ή "Υπουργός Δημοσίας Τάξεως" νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο.
Σας αποστέλλω το φάκελο του ως άνω καταστήματος και παρακαλώ να εισηγηθείτε στην
Επιτροπή σας τη λήψη απόφασης για την οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθ. 2086/08 άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω παραβίασης σφράγισης και λειτουργίας του
καταστήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ. 180/79. ΄΄.

Το λόγο πήρε ο δικηγόρος τoυ καταστήματος κος Αρ.Μαλάκης και κατέθεσε στον Πρόεδρο την
από 15-12-2014 αίτηση του προς το Δ.Σ. του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης, με την οποία ζήτησε
ειδική άδεια προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και η
οποία έγινε δεκτή.
Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο ιδιοκτήτης και δήλωσε τα εξής, όπως περιλαμβάνονται στο από
18-11-2014 έγγραφο με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις αντιρρήσεις του :
«Σας δηλώνω ευθαρσώς ότι ουδέποτε έλαβα γνώση της απόφασης περί προσωρινής σφράγισης για
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ότι την 15-6-2014 απουσίαζα από το κατάστημά μου.
Υπάρχει παντελής έλλειψη δόλου από πλευράς μου και στο παρελθόν το κατάστημά μου πάντοτε
παρέμενε κλειστό σε περιπτώσεις προσωρινής σφράγισης όλα τα χρόνια που είναι η επιχείρηση σε
λειτουργία. Θυμάμαι δε, ότι πάντα η σφράγιση γινόταν με ειδικές ταινίες και βουλοκέρι. Πώς λοιπόν θα
ξέρω ότι υπήρχε τέτοιου είδους απόφαση χωρίς να έχω λάβει γνώση από κάποιο έγγραφο ή
σύμφωνα με την εμπειρία μου να έχει σφραγιστεί όπως παλιά από τους υπαλλήλους του Δήμου
Ξάνθης με τη συνήθη διαδικασία. Επίσης την συγκεκριμένη μέρα απουσίαζα και με ενημέρωσαν ότι
στο κατάστημα δεν υπήρχαν πελάτες και είχε μείνει ο γιός μου, Γεώργιος Τερζής του Πασχάλη, μαζί
με κάποιον υδραυλικό για να ρυθμίσει ένα έκτακτο πρόβλημα από κάποια υδρορροή που παρουσίασε
κάποιος σωλήνας εντός του καταστήματος. Δεν έλαβα γνώση για τη σφράγιση και από πουθενά δεν
προέκυψαν ενδείξεις αυτής, ουδέποτε στο παρελθόν προέβην σε παρόμοια παραβίαση απόφασης,
δεν έχει εξεταστεί από το αρμόδιο Ποινικό Δικαστήριο το θέμα της συγκεκριμένης παραβίασης και
πιστεύω ακράδαντα ότι θα αθωωθώ, η λειτουργία του εν λόγω καταστήματος είναι το μοναδικό
βιοποριστικό μέσο και η ενδεχόμενη οριστική σφράγιση θα με καταντήσει ανήμπορο να βγάλω τα
προς το ζην και να θρέψω την οικογένειά μου και θα αναγκαστώ να απολύσω του εργαζόμενους οι
οποίοι εργάζονται στην επιχείρησή μου και να τους καταστήσω ανέργους με αποτέλεσμα να μην
μπορούν να θρέψουν τις οικογένειές τους».
Ο δικηγόρος πήρε το λόγο και είπε ότι κατά το παρελθόν ο πελάτης του συμμορφώθηκε σε
αποφάσεις σφράγισης και όμοια θα ενεργούσε και σε αυτή, αλλά δεν έλαβε γνώση. Για τους λόγους
που προανέφερε ο ίδιος αλλά και επειδή με τη θυροκόλληση και τον τρόπο που σφραγίστηκε το
κατάστημα, δεν αποδεικνύεται ότι ο κος Τερζής γνώριζε για τη σφράγιση του, ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος μέχρι την εξέτασή της συγκεκριμένης υπόθεσης από το αρμόδιο Ποινικό
Δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα απαλλάξει τον πελάτη του από κάθε κατηγορία και θα
συνηγορήσει στην αποφυγή του μέτρου της οριστικής σφράγισης, που σημαίνει τη στέρηση του
μοναδικού μέσου επιβίωσης του ίδιου και των εργαζομένων στην επιχείρησή του.
Ο κος Καρά Αχμέτ είπε ότι στην έκθεση σφράγισης δεν υπάρχουν υπογραφές στη θέση όπου
πρέπει να υπογράψουν οι ενεργήσαντες τη σφράγιση θυροκόλληση, αλλά μόνο στη θέση οι
ενεργήσαντες τη θυροκόλληση. Αυτό δημιουργεί αμφιβολίες για την εγκυρότητα της έκθεσης. Επίσης
το ότι δεν έγινε επίδοση δια χειρός αλλά μόνο με θυροκόλληση για μία τόσο σημαντική ενέργεια,
δημιουργούνται ερωτήματα για το αν ο επιχειρηματίας γνώριζε ή όχι για τη σφράγιση.
Ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε περίπτωση παραβίασης της
σφράγισης (που αποτελεί και ποινικό αδίκημα) ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαιρέσεως της
άδειας και θέσεως σε λειτουργία του καταστήματος, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του. Και
σε αυτή την περίπτωση η επιτροπή έχει την υποχρέωση, εντός των προθεσμιών του νόμου να λάβει
απόφαση, κατά δέσμια αρμοδιότητα, για την οριστική αφαίρεση της άδειας. Αυτό σημαίνει ότι η
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απόφαση που καλούμαστε να λάβουμε επί του θέματος είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική. Τόνισε
επίσης ότι οι προβληματισμοί του επιχειρηματία γίνονται κατανοητοί και υπάρχει η θετική διάθεση για
την υποστήριξη του, όμως δεν υπάρχει περιθώριο, διότι δεν το επιτρέπει ο νόμος.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της:
1. Την αρίθ.πρωτ.63822/3-12-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης
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. Τις διατάξεις του Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 4.
5. Τις διατάξεις του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ 113/τ.α./1995).
6. Την υπ’αριθ. 1118/05-06-2014 Απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της άδειας
λειτουργίας και σφράγιση του καταστήματος για δέκα (10) ημέρες και την αντίστοιχη έκθεση
σφράγισης.
7. Το αριθ. πρωτ. 1020/5106/43-θ έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης
8. Το αριθ. πρωτ. 51983/05-11-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί προηγούμενης ακροάσεως
ενδιαφερόμενου.
9. Το αριθ. πρωτ. 59560/18-11-2014 έγγραφο αντιρρήσεων-απόψεων του ενδιαφερόμενου προς την
υπηρεσία μας.
10. Η υπ’ αριθ. 2086/08 άδεια λειτουργίας καταστήματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθ. 2086/08 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας του Πασχάλη Τερζή του Γεωργίου που βρίσκεται στην
οδό 4ης Οκτωβρίου & Ηπείρου στην Ξάνθη, λόγω παραβίασης της σφράγισης και λειτουργίας του
καταστήματος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ. 180/79.
Λευκό ψήφισαν οι κοι Καρά Αχμέτ και Λύρατζης Πασχάλης.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-12-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

