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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Ιουνίου 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. 73/2011
Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 6/6/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
6/6-6-2011
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
Ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ- Μπαρ” του Πλακιά Στέργιου του Σπυρίδωνα στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Καρδίτσας του ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 6η του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα
και ώρα 11.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 5861/1-6-2011
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

1) Γεννάδιος Ιωάννης

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Τσαντήλας Βασίλειος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
6) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7), 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφέ Μπαρ” του Πλακιά Στέργιου του Σπυρίδωνα στην οδό
Βάλβη 32 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Καρδίτσας του ∆ήµου Καρδίτσας και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ευαγγελακόπουλου
Βασίλειου η οποία έχει ως εξής:
“Πρόκειται για το κατάστηµα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό Βάλβη
32 και λειτουργεί ως « Καφέ – Μπαρ» επ΄ονόµατι Πλακιά Στέργιου του Σπυρίδωνα .
Στις 6/3/2008 εκδόθηκε από την αρµόδια υπηρεσία η µε αρ. 36/1583.1ε νόµιµη άδεια
λειτουργίας καταστήµατος προσκοµίζοντας ο ανωτέρω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
, θεωρηµένα σχεδιαγράµµατα κατ/τος από την πολεοδοµία καθώς και βεβαίωση
κατάθεσης φακέλου για την έκδοση οικοδοµικής άδειας νοµιµοποίησης ισογείου
καταστήµατος.
Από τότε µέχρι σήµερα κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία της πολεοδοµίας δεν
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες νοµιµοποίησης της αυθαιρέτου κατασκευής και η έκδοση της
αιτούµενης οικοδοµικής άδειας.
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣΤΕ (βλ. ΣΤΕ 508/1999), κατά την έννοια των
διατάξεων του άρθρου 25 του Π∆ 410/1995 (τώρα πλέον άρθρο 80 Κ∆Κ) «η άδεια
ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για
συγκεκριµένο χώρο, κατόπιν ελέγχου του χώρου αυτού τόσον από πλευράς
καταλληλότητας όσον και από πλευράς νοµιµότητας του κτιρίου» (ΣΤΕ 3939/1997). Αν
λοιπόν η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδοµικές παραβάσεις, οι οποίες
βεβαιώνονται µε σχετική πράξη του αρµόδιου πολεοδοµικού γραφείου, είναι υποχρεωµένη
η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας, συνεπεία των
πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του
καταστήµατος.
Η µη τήρηση από το αρµόδιο όργανο της υποχρέωσής του να προβεί στο κλείσιµο του
καταστήµατος και στην ανάκληση της άδειας ΚΥΕ αποτελεί παράλειψη οφειλόµενης
νόµιµης ενέργειας (ΣΤΕ 1354/1989). Επίσης γίνεται δεκτό νοµολογιακά ότι η νοµιµότητα
του κτιρίου αποτελεί κατά νόµο την αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα της άδειας
(ΣΤΕ 526/1987, 1336/1989, 517/1994, 518/1994). Συνεπώς, σε µια τέτοια περίπτωση, η
µη ανακληθείσα άδεια είναι παράνοµη.
Σχετικές µε την υποχρέωση ανάκλησης της άδειας ΚΥΕ είναι και οι 1354/1989 και
5875/1999 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις οποίες,
«..απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της αδείας ιδρύσεως είναι η νοµιµότητα των
εγκαταστάσεων από πολεοδοµική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόµιµη άδεια
για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριµένων καταστηµάτων. Αν
κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε χρόνο µεταγενέστερο της
χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή της, η
∆ιοίκηση νοµίµως ανακαλεί την άδεια…».”
2.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Οµόφωνα αποφάσισε

Την ανάκληση της υπ' αριθµ. 36/1583.1ε/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καθώς και
τη σφράγιση του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του κ. Πλακιά
Στέργιου του Σπυρίδωνα που βρίσκεται στην οδό Βάλβη 32.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 73
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
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