ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 2 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 1860/29-1-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ Διοικητικού

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Σμολοκτός Νικόλαος ,Αντιπρόεδρος
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τσακμακίδης Κοσμάς
4.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος
2.-Τερνεκτσής Ιωάννης
3.-Γεωργιάδης Γεώργιος

Αφού τελείωσε το 1ο έκτακτο θέμα ο Αντιπρόεδρος πρσκομίζει την από 301-2013 εισήγηση του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου με την οποία ζητά να
αποφασίσει η ΕΠΖ με βάση το άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 180/79 , την οριστική
αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (καφετέρια) του
Γκάνα Σάββα του Δήμου, στη ΔΚ Προσοτσάνης
Eπειδή το ανωτέρω έγγραφο στάλθηκε στην ΕΠΖ μετά την αποστολή της
πρόσκλησης για την παρούσα συνεδρίαση, το ανωτέρω θέμα δεν συμπεριλήφθηκε σ’
αυτή.
Για να μην παραμείνει όμως η λήψη της απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση
προτείνει ν’ αποδεχτεί η Επιτροπή το θέμα ως έκτακτο και να το συζητήσει στη
παρούσα συνεδρίαση
Μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Αποδέχεται το θέμα ως επείγον και δέχεται να το συζητήσει στην παρούσα
συνεδρίαση.

……………..

Αριθ.Απόφ: 11/2013
ΘΕΜΑ: Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στη ΔΚ Προσοτσάνης
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα αναφέρει ότι :
Με την από 30-1-2013 εισήγηση του, το Γραφείο Καταστημάτων του
Δήμου, μας γνωστοποίησε τις αριθ. 876 και 877 /31-12-2012 αποφάσεις του
Δημάρχου Προσοτσάνης για την προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (καφετέρια) εξαιτίας συνεχών
παραβάσεων, του κ. Γκάνα Σάββα του Δήμου και Ευαγγελίας εκπροσώπου της «Ο.Ε
Γκάνας Σάββας–Γκάνας Γεώργιος» με αριθμό αδείας 3831/31/21-03-2003.
Στη συνέχεια το Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης με τα αριθ. πρωτ
1020/3230/82-α΄/8-1-2013 και 1020/3230/82-β΄/9-1-2013 έγγραφά του προς την
Υπηρεσία μας , μας γνωστοποιεί ότι ο κ.Γκάνας Σάββας προέβη σε «Παραβίαση
σφραγίδας της Αρχής» και «Απείθεια» .
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του ΠΔ/τος 180/79 καθώς και την παρ.6
του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 σε περίπτωση παραβίασης της σφραγίσεως (που
αποτελεί και ποινικό αδίκημα) ύστερα από απόφαση προσωρινής αφαίρεσης της
άδειας και θέσεως σε λειτουργία του κατ/τος, αφαιρείται οριστικά και υποχρεωτικά η
άδεια. Και σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΖ έχει την υποχρέωση εντός των προθεσμιών
του Νόμου (20 ημέρες) να λάβει απόφαση για την οριστική αφαίρεση της αδείας ενώ
ο Δήμαρχος οφείλει να δώσει εντολή προς σφράγιση.
Στη συνέχεια καλεί τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις
• του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• της παρ.6 του άρθρου 80 του Ν.3463/2006
• του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οριστική αφαίρεση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος
(καφετέρια) ιδιοκτησίας του κ.Γκάνα Σάββα του Δήμου το οποίο βρίσκεται στη ΔΚ
Προσοτσάνης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2013
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η Γραμματέας
υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Ε Π Ζ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Τα Μέλη
υπογραφές

