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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Ξάνθης,
της 12ης Ιουνίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 55

Περίληψη
΄΄
Προέλεγχος
καταστήματος
υγειονομικού
ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ
–
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΖΕΣΤΗΣ-ΚΡΥΑΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ)(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) της ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, στον οικισμό ∆αφνώνα της
∆ημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης ∆.Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.30196/5-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (∆ημάρχου 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 επτά
(7) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ηλιάδης Θωμάς
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Ξυνίδης Αθανάσιος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φανουράκης Μανώλης
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ο νομικός σύμβουλος του ∆ήμου κος Ι.Λάμπρου
3. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Μελέτης Τερζόγλου, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Ζωγράφος Ηρακλής, Πρόεδρος της ∆ημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
8. ∆ραγανάκης Χαράλαμπος, ιδιοκτήτης του Κ.Υ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΙΚΟ» για το 4ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του ∆ήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και εισηγούμενος το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την
αριθ.πρωτ.27146/22-5-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης: Αθανασιάδης Ιωάννης υπάλληλος ∆ήμου Ξάνθης – ∆ημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης
Σας υποβάλλω την παρακάτω αίτηση της ενδιαφερόμενης με την οποία ζητά της προέγκριση
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ με Α.Φ.Μ.053968089 Α-Β ∆ΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ,
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΖΕΣΤΗΣ-ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)-(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» σε μισθωμένο χώρο εντός του
οικισμού ∆αφνώνα της ∆ημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του ∆ήμου Ξάνθης. Υπάρχει βεβαίωση
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ξάνθης ότι έχει τις προϋποθέσεις όσον αφορά την μικρότερη
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απόσταση των πενήντα (50) μέτρων αφού στην απόσταση αυτή δεν υπάρχουν ναοί, σχολεία,
νοσοκομεία κλινικές σύμφωνα με το Π.∆.180/79 όπως τροποποιήθηκε με το Π.∆.331/89 και 457/90.
Και παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή σας την έκδοση της σχετικής απόφασης περί
προελέγχου αναφορικά με τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 «περί
κυρώσεως του Κώδικα ∆ήμων & Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκηση & Αποκέντρωση ∆ιοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη : 1)την
αριθ.πρωτ. 27146/22-5-2014 εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά, 2) τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/2010, 3) το Π.∆. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το Π.∆.331/89 και 457/90, 4) Τις
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Χορηγεί στην ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ - ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) –(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στον
οικισμό ∆αφνώνα της ∆ημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης της ∆ημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
του ∆ήμου Ξάνθης.
Η παρούσα απόφαση δε συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του
καταστήματος, σύμφωνα με τον οδηγό Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 55/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-6-2014
Με εντολή ∆ημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

