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ΘΕΜΑ: 10ήμερη σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στη Νέα Χαλκηδόνα και επί της οδού ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 62,
ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 11 περ. 13-18 και του άρθρου 80 του Ν.3463/06
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α1Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (αρ. 6 παρ. 1,9)
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.
3) Τις διατάξεις του Ν.2520/40 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
μεταγενέστερα.
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
5) Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 1020/5547/65-α΄/18-5-2013, 1020/5547/66-α΄/30-5-2013 και
1020/7384/26-α΄/11-7-2013 βεβαιώσεις παραβάσεων του Α.Τ. Νέας Χαλκηδόνας, οι
οποίες κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (υπ’ αριθμ. πρωτ.
7220/29-5-2013, 8146/12-6-2013 και 10506/24-7-2013) από τις οποίες προκύπτει ότι
βεβαιώθηκαν παραβάσεις κατά του ανωτέρω καταστήματος, διότι διαπιστώθηκε σε
αντίστοιχους γενόμενους ελέγχους να έχει υποπέσει στις παραβάσεις που
περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση έγγραφα, το
κείμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο σώμα με το κείμενο της
παρούσας απόφασης.
6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11038/31-7-2013 πρόσκληση του άρθρου 20 παρ. 2 του
Συντάγματος (αποδεικτικό επίδοσης από ……………..)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη 10ήμερη σφράγιση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ που βρίσκεται στη Νέα Χαλκηδόνα και επί της οδού Δεκελείας 62,
ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, διότι διαπιστώθηκε σε αντίστοιχους
γενόμενους ελέγχους να έχει υποπέσει στις παραβάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στα
συνημμένα στην παρούσα απόφαση έγγραφα, το κείμενο των οποίων αποτελεί
αναπόσπαστο και ενιαίο σώμα με το κείμενο της παρούσας απόφασης.
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Η σφράγιση θα γίνει την 9/8/2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ.
Η αποσφράγιση θα γίνει την 19/8/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απομακρύνετε εφόσον επιθυμείτε
οποιαδήποτε ευαλλοίωτα αναλώσιμα από το κατάστημά σας έως τις 9/8/2013.
Στις 9/8/2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. να βρίσκεσθε εφόσον επιθυμείτε
στο κατάστημά σας για τη σφράγισή του.
Η σφράγιση και η αποσφράγιση θα εκτελεστούν από 2 Δημοτικούς Αστυνομικούς του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Συνημμένα :
1) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1020/5547/65-α΄/18-5-2013 βεβαίωση παράβασης
2) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1020/5547/66-α΄/30-5-2013 βεβαίωση παράβασης
3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1020/7384/26-α΄/11-7-2013 βεβαίωση παράβασης

Η παρούσα να κοινοποιηθεί :
1) Ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης
2) ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑ Ν. Χαλκηδόνας
3) Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
4) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
& Διοικητικής Μέριμνας

Με εντολή Δημάρχου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
και αναπληρωτής Δημάρχου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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