
 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2014 και ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Βασιλική Τσατσαρώνη 
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο 
προορισµένο µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της 
υπ’ αριθµ. 33/2014 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που 
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 18/2/2014 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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Απόσπασµα από το υπ’αριθµ. 

2/18-2-2014 
Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ 

Οι µάρτυρες 
 

ΑΓΛΑΪΑ  ΜΠΑΚΑΡΟΥ 
                                                                 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΨΗΜΜΕΝΟΥ   
  
 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση άδειας λειτουργίας 
καταστήµατος “Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο εντός του 3ου Λυκείου 
Καρδίτσας)” του Παπαευαγγέλου Χριστόφορου του Βασιλείου που βρίσκεται στο 
τέρµα της οδού Ζαφειροπούλου στο ∆ήµο Καρδίτσας. 
  

 Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος 

Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 3878/14-2-

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία 

έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κωτούλας Φίλιππος, Πρόεδρος   1) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος 

2) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος   2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος,  

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος   

4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος  αν και κλήθηκαν νόµιµα 

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος            

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος   

7) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος             

8) Καραγιάννης Νικόλαος, Αναπλ. Μέλος   

9)   

   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών, 

παρόντα ήταν τα 8), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 



 
 

 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των 

αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Βασιλική Τσατσαρώνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτησης σχετικά µε 
ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος “Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο εντός του 
3ου Λυκείου Καρδίτσας)” του Παπαευαγγέλου Χριστόφορου του Βασιλείου που 
βρίσκεται στο τέρµα της οδού Ζαφειροπούλου στο ∆ήµο Καρδίτσας και αφού έλαβε 
υπόψη: 
 
1.Την από 7/2/2014 Έκθεση Υγειονοµικής Επιθεωρήσεως της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου η 
οποία έχει ως εξής: 
“Οι υπογεγραµµένοι Χατζηνικολιδάκης Σταµάτης Ε.∆.Υ. µε βαθµό Γ' 
                                       Αντωνίου Σταυρούλα Ε.∆.Υ. µε βαθµό Γ' 
του τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που έχουµε 
δώσει τον ορισµένο από το Νόµο όρκο, επισκεφθήκαµε σήµερα την 4η του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 11:15 έπειτα από 
προφορική καταγγελία του κου Τσιάµαλου ∆ηµητρίου του Θωµά ∆/ντη του 3ου 
Λυκείου ο οποίος µας επέδειξε ένα σάντουϊτς τύπου µπαγκέτας ολικής άλεσης το οποίο 
περιείχε τρίχες, παρασκευάστηκε στο κυλικείο και προµηθεύτηκε η µαθήτρια του Β3 
Παπουτσή Ελένη του Γεωργίου την Παρασκευή 31-1-2014 που βρίσκεται εντός του 
σχολικού κτιρίου στην οδό Ζαφειροπούλου τέρµα στο ∆ήµο Καρδίτσας και κάναµε 
υγειονοµική επιθεώρηση. 
Κατά την υγειονοµική αυτή επιθεώρηση διαπιστώσαµε τα ακόλουθα: 
        1.Στο κυλικείο πωλούνται προϊόντα που δεν επιτρέπονται σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Συγκεκριµένα βρέθηκε κατεψυγµένη πίτσα εντός καταψύκτη, 
ποσότητες αναψυκτικών, τυρόπιτες µε σφολιάτα, κρουασάν και ντόνατς σοκολάτας 
τυποποιηµένα. 
            2.Επίσης βρέθηκαν κρουασάν σοκολάτας καθώς και ντόνατς χωρίς να φέρουν 
ενδείξεις.  
             Η ανωτέρω διαπίστωση αποτελεί παράβαση: 
            1.Της µε αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.969672012 (άρθρα 4,5,17), ΦΕΚ 2718/τ.Β'/8-
10-2012 “Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και 
ποτών και άλλες διατάξεις.” 
Για τις παραβάσεις αυτές υπαίτιος είναι ο νοµέας αυτού: 
Παπαευαγγέλου Χριστόφορος του Βασιλείου κάτοικος στην οδό Ζαφειροπούλου τέρµα 
στο ∆ήµο Καρδίτσας, προτείνουµε να του ασκηθεί ποινική δίωξη.” 
 
 
2.Το υπ' αριθµ. πρωτ. 523/10-2-2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου, το 
οποίο έχει ως εξής: 
“Σας αποστέλλουµε έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης που συνέταξαν αρµόδιοι 
υπάλληλοι της υπηρεσίας µας έπειτα από υγειονοµικό έλεγχο στο σχολικό κυλικείο του 
3ου Λυκείου Καρδίτσας ιδιοκτησίας του κου Παπαευαγγέλου Χριστόφορου του 
Βασιλείου που βρίσκεται στην οδό Ζαφειροπούλκου τέρµα στο ∆ήµο Καρδίτσας και 
παρακαλούµε όπως προβείτε στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας αυτού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της (α) σχετικής, διότι παρά τις επανειληµµένες συστάσεις 

  



 
 

 

της υπηρεσίας µας καθώς και του Ε.Φ.Ε.Τ. δεν προέβη σε συµµόρφωση.” 
 
3.Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 /τ.Β'/08-10-2012). 
 
4. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Οµόφωνα αποφάσισε 
 

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας “Επιχείρηση Αναψυχής (κυλικείο εντός του 3ου 
Λυκείου Καρδίτσας)” του Παπαευαγγέλου Χριστόφορου του Βασιλείου που βρίσκεται  
στο ∆ήµο Καρδίτσας σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 523/10-2-2014 έγγραφο καθώς και την 
από 7/2/2014 Έκθεση Υγειονοµικής Επιθεωρήσεως της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας κ' 
Κοινωνικής Μέριµνας και την εισήγηση της υπηρεσίας. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 33 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε 

   

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ                                    Ακολουθούν υπογραφές 
 

 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ 

 
 

 
 


