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ΑΔΑ: ΩΣΛΟΩΚ8-ΟΘΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 9ης
Οκτωβρίου 2017.
Αριθ. απόφασης 88

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της εταιρείας
«ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.» , που βρίσκεται στη οδό Βασ.
Σοφίας 7Α στην Ξάνθη

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.42447/2-10-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Γκιρτζίκη Αλεξίας, 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 εννέα (9) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3 Ιγιαννίδης Στέφανος
4. Κυριακίδης Αλέξανδρος
5. Κίρατζη Ερκάν
6. Λομβαρδέας Μιχαήλ
7. Φανουράκης Εμμανούηλ
8. Χαριτωνίδου Ειρήνη
9. Χασάν Ολγού Ορχάν
Γίνεται μνεία ότι στη θέση του τακτικού μέλους κ. Σδρέβανου Μαρίνου κλήθηκε και παρουσιάστηκε ο κ.
Κίρατζη Ερκάν.
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και έθεσε για συζήτηση το 8ο θέμα το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε ως 6ο θέμα. Πριν την
εισήγηση του θέματος η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον συνήγορο του διαχειριστή της εταιρείας
«ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.» , οι οποίοι αμφότεροι παρίσταντο, και ο οποίος κατάθεσε αντίγραφο καταγγελίας προς
το σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και αίτηση στην ΕΠΖ με την οποία ζήτησε
την εξαίρεση πέντε μελών της επιτροπής διότι όπως δήλωσε έχουν μηνυθεί (κατέθεσε αντίγραφο της
μήνυσης) από τον διαχειριστή της εταιρείας «ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.» ώστε δεν μπορούν να λειτουργήσουν
αμερόληπτα , αίτηση η οποία δεν έγινε δεκτή και καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη της επιτροπής
την αριθ.πρωτ.37862/05-09-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ:
1. Οι διατάξεις του αρ. 80 του Ν. 3463/06 σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Οι διατάξεις του αρ. 73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το
Π.Δ.457/90(ΦΕΚ 175/τ.α./90) που αναφέρει ότι :εάν μετά από 3 αποφάσεις προσωρινής
αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν
αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες
διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση των διατάξεων του ΠΔ 180/79, εντός έτους από την
έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται
να αφαιρείται οριστικά με απόφαση του οικείου δημοτικού οργάνου.
4. Οι διατάξεις του Ν.2307/95 άρθρο 11(ΦΕΚ 113/τ.α./1995).
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5. Η υπ’ αριθ. 584/2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εν θέματι καταστήματος
6. Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 901/20017/18-05-2015 περί προσωρινής αφαίρεσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 25-05-2015
δυνάμει των παρακάτω εγγράφων του Αστυνομικού Τμήματος , με τα οποία βεβαιώθηκαν
παραβάσεις του Π.Δ. 180/79 ως εξής:
 1020/6355/5-γ΄/08-04-2015 (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 50’ λεπτά)
 1020/6355/7-β’/02-05-2015:
β) ένταση εκατόν ένα (101) db αντί του επιτρεπόμενου ογδόντα (80) db
α) παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1) ώρα και 26’ λεπτά
7. Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 2566/60486/29-12-2015 περί προσωρινής αφαίρεσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 11-01-2016
δυνάμει των παρακάτω εγγράφων του Αστυνομικού Τμήματος , με τα οποία βεβαιώθηκαν
παραβάσεις του Π.Δ. 180/79 ως εξής:
 1020/6355/8-α’/11-11-2015 (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά 50’ λεπτά)
 1020/6355/9-γ’/10-12-2015 (Λειτουργία ζωντανής μουσικής χωρίς άδεια)
 1020/6355/10-δ’/10-12-2015 (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1) ώρα και 10 ’
λεπτά)
8. Η Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης αριθ. 1380/30143/12-08-2016 περί προσωρινής αφαίρεσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω καταστήματος (εκτελέστηκε σφράγιση 26-08-2016)
δυνάμει των παρακάτω εγγράφων του Αστυνομικού Τμήματος , με τα οποία βεβαιώθηκαν
παραβάσεις του Π.Δ. 180/79 ως εξής:
 1020/6355/11-α’/08-01-2016/ (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1) ώρα και 45’
λεπτά)
 1020/6355/12-α’/08-01-2016 (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1) ώρα και 32’
λεπτά)
 1020/6355/19-γ’/05-08-2016 (παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1) ώρα και 48’
λεπτά)
9. Το υπ ‘ αριθ. πρωτ. 1020/6355/26-δ’/ 08-03-2017 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης ,
σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε στις 25-02-2017 παραβίαση ωραρίου μουσικής κατά μία (1)
ώρα και 56’ λεπτά και υποβλήθηκε μήνυση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1020/6355/26-γ’/08-032017 υποβλητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ξάνθης στον κ. Δημόσιο Κατήγορο.
10. Το αριθ. πρωτ. 35924/23-08-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας περί προηγούμενης ακροάσεως
ενδιαφερόμενου.
11. Το αριθ. πρωτ. 36680/29-08-2017 έγγραφο αντιρρήσεων-απόψεων της ενδιαφερόμενης εταιρίας
«ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε.»
Σας αποστέλλω τα ανωτέρω προαναφερόμενα έγγραφα του ως άνω καταστήματος και παρακαλώ να
εισηγηθείτε στην Επιτροπή σας τη λήψη απόφασης για την οριστική ή μη αφαίρεση της υπ’ αριθ.
584/2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος, λόγω της έκτισης τριών (3)
αποφάσεων προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του και βεβαίωσης εκ νέου παράβασης εντός
έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ. 2.
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται
στο αρχείο του γραφείου της ΕΠΖ.
Η δημοτική σύμβουλος κ. Ειρήνη Χαριτωνίδου δήλωσε ότι δεν ψηφίζει την οριστική αφαίρεση διότι
οι παραβάσεις που υπάρχουν δεν θίγουν το δημόσιο συμφέρον και ο ίδιος ο νομοθέτης τους έχει θέσει
στο αρχείο.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
και όλα τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Την οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθ. 584/2014
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω
καταστήματος, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λόγω της έκτισης τριών (3) αποφάσεων προσωρινής
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του και βεβαίωσης εκ νέου παράβασης εντός έτους από την έκτιση της
τελευταίας προσωρινής αφαίρεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.180/79(ΦΕΚ 46/79) άρθρο 2 παρ.
2.
Μειοψήφησε η δημοτική σύμβουλος κ. Ειρήνη Χαριτωνίδου για τους λόγους που αναφέρονται στο
ιστορικό μέρος της απόφασης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Κυριακίδης ψήφισε Λευκό.
Ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Φανουράκης ζήτησε και εξαιρέθηκε από τη συζήτηση και την
ψήφιση του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3463/2006.
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10/10/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αικατερίνη Τσαπαδίκου

