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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ξάνθης, της
22ας Αυγούστου 2013.
Αριθ. Απόφασης 57
΄΄

Περίληψη
Προσωρινή
ανάκληση
της
άδειας
λειτουργίας του κατ/τος «Ψητοπωλείο»
ιδιοκτησίας ∆ΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
που βρίσκεται στην οδό Φ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 8
στην Ξάνθη΄΄

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 22 Αυγούστου 2013, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.47531/19-8-2013 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
οκτώ (8) µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
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 3 θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθ.πρωτ.44200/30-7-2013 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Γκαϊτατζή Ξανθή (υπάλληλος του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων)
ΘΕΜΑ: «Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατ/τος «Ψητοπωλείο»
ιδιοκτησίας ∆ΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην οδό Φ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 8 στην
Ξάνθη».
΄΄ ΣΧΕΤ:
1. 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
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.1274/24-05-2013 φύλλο ελέγχου της ∆ηµ.Αστυνοµίας
5. Το αρ.πρωτ.25533/29-05-13 έγγραφο της υπηρεσίας προς την ∆/νση Υγείας
προκειµένου να διαπιστωθεί από την αρµόδια υπηρεσία η τροποποίηση των
υγειονοµικών όρων λειτουργίας του εν λόγω κατ/τος.
6. Το αρ.πρωτ. 2731/26-06-2013 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας σχετικά µε την
διαπίστωση της επέκτασης µε τη µη επιτρεπόµενη ανάπτυξη καθισµάτων σε
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υπαίθριο χώρο εξήντα εννέα
(69) καθισµάτων ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα
ανάπτυξης στην άδεια λειτουργίας
7. Το αρ.πρωτ. 3087/18-07-13 έγγραφο της ∆/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. 44082/29-07-2013 έγγραφο της υπηρεσίας στην ενδιαφερόµενη
εταιρεία σε συνέχεια του εγγράφου της ∆/νση Υγείας
9. Την αρ. 227/2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»,
ιδιοκτησίας ∆ΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που βρίσκεται στη οδό Φ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 8 στην
Ξάνθη
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή για την λήψη απόφασης σχετικά µε
την προσωρινή
ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του κατ/τος
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας ∆ΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ που βρίσκεται στη οδό
Φ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 8 στην Ξάνθ, 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
εξήντα εννέα καθίσµατα σε υπαίθριο δηµοτικό χώρο, µη έχοντας αυτή την
δυνατότητα από την χορηγηθείσα άδεια) οδηγεί στην προσωρινή ανάκλησή της.΄΄
Ο κος ∆αργανάκης πήρε το λόγο και ζήτησε την αναβολή της προσωρινής ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας του καταστήµατός του κάνοντας αναφορά σε διάφορα µέρη της Ελλάδας που
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα σε κοινόχρηστους χώρους δηµιουργώντας προϋποθέσεις
ανάπτυξης των περιοχών αυτών. Ζήτησε να δοθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ώστε να
αναπτύσσει νόµιµα τραπεζοκαθίσµατα.
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.1274 φύλλο
ελέγχου την 24 Μαΐου 2013 από την ∆ηµοτική 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 εξήντα εννέα (69) 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 ∆ήµου Ξάνθης διότι κατά τη δεύτερη αυτοψία την 12 Ιουλίου 2013 το
κατάστηµα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του ∆αργανάκη Χαρ/µπου 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 ∆.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 ∆ήµου.
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.
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Ο κος Κολλάρος πήρε το λόγο και είπε ότι η παλιά πόλη της Ξάνθης δεν είχε την υποδοµή να
‘’δεχτεί’’ τέτοιου είδους καταστήµατα.
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
«ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας ∆ΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στη οδό
Φ.ΑΜΟΙΡΙ∆Η 8 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 εξήντα εννέα
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 57/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 22-8-2013
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

