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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους
2012 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. 140/2012 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 28/9/2012
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
13/28-9-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες
ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση άδειας λειτουργίας “Οβελιστήριο” της
Κροµµύδα Παρασκευής του Βασιλείου στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος
Παρασκευή και ώρα 9:30 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.
22454/24-9-2012 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) Αγραφιώτου Ελένη, Τακτικό Μέλος

2) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος

2) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος

3) Τσιούκης Λάµπρος, Τακτικό Μέλος
4) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
5) Κατσιαβάρας Θωµάς, Τακτικό Μέλος
6) Σούφλα Ουρανία, Αναπλ. Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

7) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
8) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό 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, Τσατσαρώνη Βασιλική, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέφερε τα εξής:
Γίνεται δεκτό µε πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι η συστηµατική
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε µεγαλύτερο αριθµό από αυτόν που προβλέπει η άδεια
λειτουργίας ενός Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος συνιστά ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του και συνεπάγεται την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του.
Στην προκειµένη περίπτωση η βεβαιωθείσα παράβαση τοποθετείται χρονικά στην περίοδο
διεξαγωγής του EURO 2012, στο οποίο συµµετείχε και η Εθνική Οµάδα Ποδοσφαίρου µε
αποτέλεσµα πολλοί δηµότες να παρακολουθούν τους αντίστοιχους αγώνες στις
καφετέριες, οι ιδιοκτήτες των οποίων αναγκάσθηκαν εκ των πραγµάτων να αυξήσουν τα
τραπεζοκαθίσµατα προκειµένου να καλυφθεί η έκτακτη αυτή ανάγκη.
Είναι γεγονός ότι µετά τη λήξη της διεξαγωγής του EURO οι καταστηµατάρχες, µεταξύ
αυτών και η Κροµµύδα Παρασκευή του Βασιλείου, περιορίσθηκαν στην ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας τους.
Συνεπώς δεν έχουµε συστηµατική ανάπτυξη περισσότερων τραπεζοκαθισµάτων, αλλά
περιστασιακή, µε αποτέλεσµα να µη στοιχειοθετείται η ουσιώδης τροποποίηση των
υγειονοµικών όρων λειτουργίας του και δεν είναι επιβεβληµένη η ανάκληση της άδειας
λειτουργίας του καταστήµατος “Οβελιστήριο” ιδιοκτησίας της Κροµµύδα Παρασκευής του
Βασιλείου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος προσήλθε το
µέλος της Επιτροπής κ. Παπαδηµητρίου Χαρίλαος.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 140
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
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