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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Μαρτίου του έτους 2011
και ώρα 10.00 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. 37/2011 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 22/3/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
3/22-3-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΛΩΛΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Ορθή επανάληψη της υπ' αριθµ. 37/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά
συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης των κ.κ. Πέτρου Γιαπαλή και Παναγιώτη Γιαπαλή
σχετικά µε ανάκληση της υπ' αριθµ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας που αφορά στην
χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφετέριας” της
Κροµµύδα Ευαγγελίας στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 22η του µηνός Μαρτίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη
και ώρα 10.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 2522/18-3-2011
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) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος
2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκε νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
9) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9), 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
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Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του ∆ήµου Καρδίτσας, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση επί της αίτησης
των κ.κ. Πέτρου Γιαπαλή και Παναγιώτη Γιαπαλή σχετικά µε ανάκληση της υπ' αριθµ.
11/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας που αφορά στην χορήγηση άδειας χρήσης
µουσικής και παράτασης ωραρίου λειτουργίας “Καφετέριας” της Κροµµύδα Ευαγγελιας
στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αίτηση ανάκλησης των κ.κ. Πέτρου Μιλτ. Γιαπαλή και Παναγιώτη Π. Γιαπαλή, η
οποία έχει ως εξής:
“Σας κάνω γνωστά τα εξής: ∆ιαµένουµε στην Μητρόπολη Καρδίτσας και στον πρώτο
όροφο µιας διπλοκατοικίας, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογενείας µας. Στον πρώτο
όροφο και ακριβώς κάτω από το διαµέρισµά µας, βρίσκεται ισόγειο κατάστηµα ιδιοκτησίας
του Γεωργίου Μιλτ. Γιαπαλή, κατοίκου Μητρόπολης Καρδίτσας. Για το κατάστηµα αυτό,
έχουν εκδοθεί προηγούµενα άδειες και παρατάσεις λειτουργίας µουσικών οργάνων και
µέχρι και την 03:00 πρωινή ώρα, µε εισηγήσεις του τότε ∆ηµάρχου του ∆ήµου
Μητρόπολης Γεωργίου Γιοβάνη, µε αποτέλεσµα από την αδυναµία µας να κατοικήσουµε
στο σπίτι µας, να προσφύγουµε στα δικαστήρια και να γίνουν δεκάδες δίκες σε όλα τα
επίπεδα των δικαστηρίων. Μάλιστα ο κατ' εξακολούθηση παρανοµήσας παραπάνω πρώην
∆ήµαρχος Μητρόπολης, που για χάριν των αντιδίκων µας, έχει εξετασθεί και ως µάρτυράς
τους, στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας, έχει παραπεµφθεί και στο εφετείο Λάρισας,
κατηγορούµενος για παράβαση καθήκοντος, µαζί µε τα µέλη της ∆ηµαρχιακής του
Επιτροπής και την Αστυνοµικό Καρδίτσας Ελένης Αντωνίου, όπως αποδεικνύεται από το
επισυναπτόµενο στην παρούσα µε χρονολογία 18/3/2008 κλητήριο θέσπισµα του
Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας.
Ήδη, µε εισήγηση του ιδίου πρώην ∆ηµάρχου, που έχει καταµηνυθεί από εµάς για
παράβαση καθήκοντος δύο φορές και απ' ότι φαίνεται εξαρτά συµφέροντα από τις
παράνοµες αυτές ενέργειές του, αποφασίσθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας ε την υπ'
αριθµ. 11/2011 απόφασή της, κατά πλειοψηφία, η έγκριση της χορήγησης άδειας χρήσης
µηχανικών µέσων µουσικής µικρής ισχύος µε παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτού µέχρι
την 01.30 πρωινή για το κατάστηµα Κεφετέρια της Ευαγγελίας Κροµµύδα, που λειτουργεί
κάτω από το διαµέρισµά µας.
Επειδή, η λειτουργία µουσικής στην παραπάνω καφετέρια µέχρι την 01.30 πρωινή, δεν
είναι µόνο παράνοµη, αλλά και απολύτως παράλογη, αφού µε την µουσική και των
φωνασκιών των θαµώνων διαταράσσεται σε µόνιµη βάση η κοινή µας ησυχία, δεδοµένου
ότι το κατάστηµα αυτό βρίσκεται ακριβώς κάτω από το διαµέρισµά µας.
Επειδή, έχουµε το δικαίωµα και εµείς να κοιµόµαστε στο σπίτι µας και να µην
ξαγρυπνούµε µέχρι την 01.30 πρωινή ώρα, που θα ευαρεστηθεί να σταµατήσει τη
µουσική της η παραπάνω αδειούχος.
Επειδή, δεν επιθυµούµε να προσφύγουµε και πάλι στα δικαστήρια και να ανοίξουµε και µε
εσάς νέους κύκλους δικαστικών αγωγών µε µηνύσεις, αγωγές αποζηµιώσεως κλπ.
Γι' αυτό
Σας καλούµε, εν όψει του ότι η ψυχική υγεία µας και των µελών της οικογενείας µας,
είναι σπουδαιότερα από τα οποιαδήποτε κέρδη µιας επιχείρησης, να προβείτε, ο καθένας
σας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, στην άµεση ανάκληση της υπ' αριθµ. 11/2011
αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της υπ' αριθµ. 11/2011 του Γραφείου
Αδειών του ∆ήµου Καρδίτσας, που χορηγήθηκαν στην Ευαγγελία Θεοδ. Κροµµύδα
κάτοικο Μητρόπολης Καρδίτσας και την δίνουν το δικαίωµα να λειτουργεί τη µουσικής της
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και πέραν των επιτρεπόµενων χρονικών ορίων και συγκεκριµένα µέχρι και την 01.30
πρωινή, αλλιώς σας δηλώνουµε, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ότι
επιφυλασσόµαστε κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας και σας καθιστούµε υπεύθυνους για
κάθε ζηµιά µας που θα προκληθεί σ' εµάς και στα υπόλοιπα µέλη της οικογενείας µας,
διότι, είναι αδιανόητο να γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία η εισήγηση του κατ' επανάληψη
παρανοµήσαντος παραπάνω πρώην ∆ηµάρχου Μητρόπολης, που και ως µάρτυρας ακόµη
έχει εξετασθεί στα δικαστήρια για τα συµφέροντα των πρώην αντιδίκων µας και να
χορηγείται άδεια λειτουργίας µουσικής µέχρι και την 1.30 πρωινή, χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη οι ανάγκες της δικής µας οικογένειας, και το δικαίωµά µας να ζούµε ήσυχα και
ατάραχα µέσα στο σπίτι µας.
Για τη διευκόλυνσή σας επισυνάπτω στην παρούσα α) αντίγραφο του παραπάνω
κλητηρίου θεσπίσµατος του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, και β) αντίγραφο της υπ' αριθµ.
140/2005 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, µε την οποία
απαγορεύθηκε στους σ' αυτή αναφερόµενους να κάνουν χρήση των µουσικών του
οργάνων πέραν των ορισθέντων απ' αυτή χρονικών ορίων.”
2.Την τοποθέτηση του µέλους της Επιτροπής κ. Γεωργίου Γιοβάνη, ο οποίος αµφισβήτησε
την ορθότητα των ισχυρισµών των αιτούντων, επικαλούµενος την αθωωτική απόφαση
του Τριµελούς Ποινικού Εφετείου Λάρισας καθώς και το υπ' αριθµ. 143/2010 βούλευµα
του Συµβουλίου Πλµ/κών Καρδίτσας, µε το οποίο αποφασίσθηκε η µη άσκηση ποινικής
δίωξης εναντίον του µετά από νεότερη µήνυση που υπέβαλαν οι συγκεκριµένοι αιτούντες.
3.Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν βεβαιωµένες παραβάσεις κατά της εκµεταλλεύτριας του
ανωτέρω καταστήµατος για διατάραξη της κοινής ησυχίας.
4.Το γεγονός ότι η άδεια λειτουργίας µηχανικών µέσων µουσικής, καθώς και η παράτασή
της µέχρι την 1.30 ώρα, δόθηκε µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσει η παρ. 3
του άρθρου 3 την υπ' αριθµ. 3/1996 Αστυνοµικής ∆ιάταξης. Τυχόν δε παραβίαση,
διαπιστωµένη νοµίµως, των ανωτέρω όρως συνεπάγεται την αφαίρεση της εν λόγω
άδειας.
5.Τις διατάξεις της Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/1996 άρθρο 3 παρ.3, που δηµοσιεύθηκε 121-1996 ΦΕΚ αρ.15
6.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
7.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της αίτησης των κ.κ. Πέτρου
και Παναγιώτη Γιαπαλή, ψήφισε ο κ. Τσιούκης ενώ ΚΑΤΑ οι κ.κ. Ευαγγελακόπουλος,
Αγραφιώτου, Παπαδηµητρίου, Κατσιαβάρας, Γεννάδιος, Γιοβάνης και Τσαντήλας. Ο κ.
Μπουραζάνης ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 του Κ∆Κ,η ΛΕΥΚΗ ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος.)

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε

Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης της υπ' αριθµ. 11/2011 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, διότι αυτή εκδόθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.
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Μειοψήφισαν οι κ.κ. Τσιούκης και Μπουραζάνης ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ (Σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 του Κ∆Κ,η ΛΕΥΚΗ ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος.)

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 37
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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