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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2013
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. 227/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής την 29/10/2013
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
14/29-10-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Καρδίτσας

Οι µάρτυρες

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση άδειας λειτουργίας
“Καφενείο” της Καρύδα Γεωργίας του Χρήστου στην οδό Ηρώων Πολυτεχενίου
53 στο ∆ήµο Καρδίτσας.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος
Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ. 29086/2410-2013 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) Χάρµπας Θωµάς, Τακτικό Μέλος

3) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
4) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Τακτικό Μέλος
5) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

αν και κλήθηκαν νόµιµα

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
7) Γεννάδιος Ιωάννης, Τακτικό Μέλος
8)
9)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντα ήταν τα 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, Βασιλική Τσατσαρώνη, για
την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε
ανάκληση άδειας λειτουργίας “Καφενείο” της Καρύδα Γεωργίας του Χρήστου στην οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου 53 στο ∆ήµο Καρδίτσας και αφού έλαβε υπόψη:
1.Το υπ' αριθµ. 2096/2-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
“Η Καρύδα Γεωργία του Χρήστου, η οποία διατηρεί κατάστηµα “Καφενείο” στην οδό
Ηρώων Πολυτεχενείου 53, στην Καρδίτσα, δεν έχει συµµορφωθεί σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της υπηρεσίας µας καθώς εξακολουθεί να παρασκευάζει διάφορα εδέσµατα
καθ' υπέρβαση της κατεχόµενης άδειας λειτουργίας.”
2.Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 (ΦΕΚ 2718 τ.Β').
3.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία κατά την οποία ΥΠΕΡ της αναβολής της συζήτησης
του θέµατος ψήφισαν οι κ.κ. Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μπουραζάνης και
Παπαδηµητρίου ΚΑΤΑ ο κ. Κωτούλας ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Γεννάδιος (Σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή
δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η
λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)

Κατά πλειοψηφία αποφάσισε

Την ολιγοήµερη αναβολή της συζήτησης του θέµατος που αφορά ανάκληση της άδειας
λειτουργίας “Καφενείο” της Καρύδα Γεωργίας του Χρήστου στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου 53, στο ∆ήµο Καρδίτσας.
Μειοψήφισε ο κ. Κωτούλας ενώ ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο κ. Γεννάδιος (Σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 96 αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή
ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος
λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στην ψηφοφορία δεν συµµετείχε το µέλος της Επιτροπής κ. Γιοβάνης λόγω
αποχώρησής του από τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 227
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε
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