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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΔΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΖΜΑ  ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΔΗΟ:ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 12/2016  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ 

ηος  Δήμος  Αλμωπίαρ 

Αξηζκ.  Απόθ.: 63/2016 ΘΕΜΑ 2o: Ειζήγηζη  ηος  γπαθείος Αδειοδοηήζεων και 

Ρύθμιζηρ Εμποπικών Δπαζηηπιοηήηων  ηος Σμήμαηορ  

Σοπικήρ & Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ  Δήμος Αλμωπίαρ, για 

ηην ανάκληζη ΄Αδειαρ Ίδπςζηρ & Λειηοςπγίαρ 

Καηαζηήμαηορ , πος βπίζκεηαι ζηην Απιδαία. 

 

 

             

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 1  Δεκεμβπίος  2016, εκέξα 

Πέμπηη θαη ώξα 10.30΄ μ.μ. ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ 

Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

31573/25-11-2016, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ 

ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ επηά 

(7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ   ΑΠΟΝΣΔ 

1. Μπίλνο  Γεκήηξηνο  (Γήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Δ.Π.Ε.) 

 1. Βέζθνο Γεκήηξηνο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

2. Γεσξγίνπ Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

 2.  Κεηηθίδεο Ησάλλεο (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

3. Γόληζνο Υξήζηνο  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

    3.  Καιδεξεκηδή  Γέζπνηλα 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Π.Ε.) 

4.  Μπαγθή  Αηθαηεξίλε  (Μέινο ηεο 

Δ.Π.Ε.) 

  (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ.Ηληδεκπαηδάθε 

Γήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο θ. Μπίλνο Γεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

            Από ην  γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ  ηνπ 

Σκήκαηνο  Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  εζηάιε ε αξηζκ. πξση. 31039/21-11-2016 

εηζήγεζε , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
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ΕΘΗΓΗΗ 

         ΘΕΜΑ «Ανάκληζη  άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ καηαζηήμαηορ». 
                

     Έρνληαο ππόςε: 

  

1) Σν αξηζ. 20527/29-05-2014 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ ‘’ύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ 

λ.4235/2014 (ΦΔΚ Α΄32) δήκνη ηεο ρώξαο επηβάιινπλ ηηο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο πνπ 

ηνπο ππνδεηθλύνληαη από ηνλ αξκόδην ειεγθηηθό  κεραληζκό πνπ δηελέξγεζε ηνλ 

έιεγρν. ύκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, νη 

δήκνη ηεο ρώξαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ελεξγνύλ, 

θαηά θαλόλα, θαηά δέζκηα αξκνδηόηεηα (ηΔ 1429/1993, 1443/1996) θαη δελ 

θαηαιείπεηαη ζ΄απηνύο δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηελ επηκέηξεζε θαη επηβνιή ηεο 

δηνηθεηηθήο θύξσζεο’’                                                                  

      2) Σν άξζξν 73 ηνπ Ν.3852/2010 «Ζ επηηξνπή πνηόηεηαο δσήο ζε δήκνπο  άλσ ησλ     

          δέθα ρηιηάδσλ (10.000) θαηνίθσλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο      

           θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπώλ  εγθαηαζηάζεσλ θαη  

           δξαζηεξηνηήησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ δήκνπ» & «Ζ ζρεηηθή απόθαζε ιακβάλεηαη     

           κέζα   ζε είθνζη (20) εκέξεο αθόηνπ πεξηέιζνπλ ζηελ επηηξνπή όια ηα λόκηκα  

           δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία». 

      3) Σν άξζξν 43 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΔΚ 288/2-11-2011 Α΄)  

      4) Σν άξζξν 9 ηνπ Ν.4235/2014 (ΦΔΚ 32/11-02-2014 Α΄)  

      5) Σν αξηζ.πξση.11497/18-4-2016 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οξγάλσζεο θαη  ιεηηνπξγίαο     

           ΟΣΑ «Δπηβνιή δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ ζε Κ.Τ.Δ.» 

     6) Σελ εγθύθιην Τπ.Τγείαο 2/Τ1 γ/Γ.Π/νηθ.4476/14-01-2013 

     7) Σελ αξηζ.39/14864/17-8-2007 άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ηνπ θνπ  

          Αβηζηόπνπινπ Δπαγγέινπ 

     8) Σελ αξηζ.1020/21362/103-α/31-10-2016 ΄Δθζεζε πξνθνξηθήο κήλπζεο ηνπ ΑΣ  

          Αξηδαίαο ζύκθσλα κε ηελ νπνία …. «δηαπηζηώζεθε λα ιεηηνπξγεί θαηάζηεκα πγ.  

           ελδηαθέξνληνο «ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ» ηδηνθηεζίαο ηνπ θαη λα έρεη ηνπνζεηήζεη κεηαιιηθέο  

           θαηαζθεπέο, κεηαηξέπνληαο ηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ θαηαζηήκαηνο (ρώξνο ρξήζεο  

           πεδνδξνκίνπ) ζε θιεηζηό, έρνληαο κέζα ζε απηό ηνπνζεηήζεη ηξαπεδνθαζίζκαηα,  

           πεξίπησζε ε νπνία ζπληζηά νπζηώδε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη σο  

           εθ ηνύηνπ απαηηείηαη λέα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο»… 

     9) Σν αξηζ.πξση.29890/9-11-2016 έγγξαθό καο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  

    10) Σν αξηζ.30096/11-11-2016 έγγξαθό καο πξνο ηνλ θν Αβηζηόπνπιν Δ. 

          (κε απνδεηθηηθό επίδνζεο) 

    11) Σν αξηζ. Πξση.1202/15-11-2016 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο κε  δηαβίβαζε ηεο  

           Έθζεζεο απηνςίαο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο 

    12) Σελ πξνζέιεπζε ηνπ θνπ Αβηζηόπνπινπ ζην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο θαη  

           ελεκέξσζήο ηνπ,  

            Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ηελ ζρεηηθή απόθαζε. 

 

          Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

         Ζ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
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εηζήγεζε  ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ην αξiζκ πξση.:31703/28-11-2016  έγγξαθν ηνπ  

γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ,  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 73  ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ ΚΓΚ (Ν.3463/2006), 

, 

                              

                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

          Δμεηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ζηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο 

ζπγθπξίεο, 

α) δίλεη ην εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ηαθηνπνίεζεο ηεο άδεηαο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ,  

γηα ην θαηάζηεκα πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο,  ην αξγόηεξν  

έσο 31-12-2016 θαη 

β)  λα αθαηξεζνύλ νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο  από ην εμσηεξηθό ρώξν ηνπ θαηαζηήκαηνο 

θαη ην μύιηλν δάπεδν ( ρώξνο ρξήζεο πεδνδξνκίνπ)  βάζε ηεο Έθζεζεο πξνθνξηθήο 

κήλπζεο ηνπ Α.Σ Αξηδαίαο θαη ηελ Έθζεζε απηνςίαο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ηεο 

Τπεξεζίαο Γόκεζεο έσο  15/01/2017. Δάλ δελ έρνπλ πινπνηεζεί, κέρξη θαη ηελ 15-1-2017, 

νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ην θαηάζηεκα «Καθεηέξηα»  ζηελ Αξηδαία, 

ζηελ  νδν Ίσλνο Γξάγνπκε,  ηνπ θ. Αβιζηόποςλο Εςάγγελο ηνπ Κωνζηανηίνος, εγθξίλεη  

ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ρσξίο ηε ιήςε άιιεο 

απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.  

                                    
                        Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 63/2016 
...................................................................................................……………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 07-12-2016 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
      ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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