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Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 72
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαπέντε
(15) Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Δημήτριο Μπούνια 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21959/11-6-2015
πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Ευστράτιος
Βαρδάκης,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του
Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κύρια Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
κβ του άρθρου 41 του Ν.2218/94 (Φ.Ε.Κ.90/τ.Α/13.06. 1994), η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής και
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ μπαρ
κ.λ.π.), που προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία
βρίσκονται εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας υποβάλλουμε πλήρης φακέλους δικαιολογητικών
που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής, και σας παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά:
1. Σπύρου Μαραγκόπουλου του Αριστοτέλη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Ακράτα του Δήμου Αιγιαλείας.
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2. Σμαράγδας Χασάπη του Διονυσίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Πούντας Διακοπτού του
Δήμου Αιγιαλείας.
3. Δημητρίου Γκόφα του Μιλτιάδη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας.
4. Ευσταθίου Χρυσανθόπουλου του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης του Δήμου Αιγιαλείας.
5. Ανδρέα Ψυχογιού του Χαρ/μπους & ΣΙΑ Ο.Ε., για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας.
6. Νικολέτας Χανδολια του Ιωσήφ, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης του Δ.
Αιγιαλείας.
7. Ανθής Μαρκοπούλου του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στο Διακοπτό του Δήμου
Αιγιαλείας.
8. Κων/νου Γιαννακόπουλου του Χρήστου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»,
που βρίσκεται στην Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
9. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί
στο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» στις 21 Ιουνίου 2015, η
οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις που έχουν εγκριθεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αιγιαλείας»
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010)
Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη, είδε την
εισήγηση του γραφείου καταστημάτων του Δήμου και τα σχετικά έγγραφα με τις
βεβαιώσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για
κάθε κατάστημα και έλαβε υπόψη τις διατάξεις περ. Α (iii) της παρ.1 του άρθρου
73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1. Σπύρο Μαραγκόπουλο του Αριστοτέλη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
2. Σμαράγδα Χασάπη του Διονυσίου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τ.Κ
Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας.
3. Δημήτριο Γκόφα του Μιλτιάδη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ Λόγγου του
Δήμου Αιγιαλείας.
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4. Ευστάθιο Χρυσανθόπουλο του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ
ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης του Δήμου
Αιγιαλείας.
5. Ανδρέα Ψυχογιό & ΣΙΑ Ο.Ε., για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ Λόγγου Δήμου
Αιγιαλείας.
6. Νικολέτα Χανδόλια του Ιωσήφ, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην παραλία Άκολης
Δήμου Αιγιαλείας.
7. Ανθή Μαρκοπούλου του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Διακοπτού
Δήμου Αιγιαλείας.
8. Κων/νο Γιαννακόπουλο του Χρήστου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
9. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για συναυλία που θα
πραγματοποιηθεί στο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» στις
21 Ιουνίου 2015, η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις
που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 72/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 73
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα
δεκαπέντε (15) Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους
Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο
Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Δημήτριο Μπούνια
5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
21959/11-6-2015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής
Ψυχράμη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα
Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου
λειτουργίας Μουσικών Οργάνων ».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών
Καταστημάτων του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν
υποβολής αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου
μουσικής, εξετάζει σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο
του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και
λειτουργούν τα καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός
αμιγούς οικιστικής η μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης η μη, απομονωμένο η
μη κτλ.}, το είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. κέντρο
διασκέδασης, στεγασμένο η ανοιχτό , με η χωρίς ηχεία , με μηχανικά μέσα και
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μουσικά όργανα με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος
αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά
και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων ,
παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1.Χρήστος Βλάχος του Αθανασίου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμεί παράβαση από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
2.Μυλωνά Μαρία-Αργύριος Σιαφλάς Ο.Ε., για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Ακράτας.
3.Ιωσήφ Περσίδης του Αβραάμ, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που
λειτουργεί στη παραλία Αλυκής Δήμου Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
4.Κω/νος Παπαηλιόπουλος του Κωνσταντίνου , για το κατάστημα του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στο Αίγιο και στην οδό
Μητροπόλεως 42.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
5.Ευστάθιος Χρυσανθόπουλος του Ανδρέα , για το κατάστημα του ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
6.Θεοδωρόπουλος Σ.-Κουτσουμπής Π. Ο.Ε., για το κατάστημα τους
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ –ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στο Αίγιο και
στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 107-109.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
7.Κων/νος Τσώλης του Γεωργίου , για το κατάστημά του «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί εντός ΚΑΜΠΙΓΚ TSOLIS στο Λαμπίρι Δήμου
Αιγιαλείας.
Για το ανωτέρω κατάστημα δεν εκκρεμούν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα Αιγίου.
Η υπηρεσία μας προτείνει για τα παραπάνω καταστήματα να
δοθούν οι άδειες παράτασης μουσικών οργάνων διότι δεν συντρέχουν
λόγοι άρνησης».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τ.Α 76-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η
Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση του αρμόδιου Γραφείου Καταστημάτων
του Δήμου, είδε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα με τις αιτήσεις των
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ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις περ. Α (iii) της παρ.1 του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την χορήγηση παράτασης αδειών λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1. Χρήστο Βλάχο του Αθανασίου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στην παραλία Άκολης Δήμου Αιγιαλείας.
2. Μυλωνά Μαρία - Αργύριος Σιαφλάς Ο.Ε., για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στην παραλία της Τ.Κ Ακράτας
Δήμου Αιγιαλείας.
3. Ιωσήφ Περσίδης του Αβραάμ, για το κατάστημά «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ»
που λειτουργεί στη παραλία Αλυκής της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
4. Κωνσταντίνο Παπαηλιόπουλο του Κωνσταντίνου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού
Μητροπόλεως 42 της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
5. Ευστάθιο Χρυσανθόπουλο του Ανδρέα, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην Παραλία Άκολης Δήμου
Αιγιαλείας.
6. Θεοδωρόπουλο Σ. - Κουτσουμπής Π. Ο.Ε., για το κατάστημα
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ –ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί επί
της οδού Ζωοδόχου Πηγής 107-109 της Δ.Κ Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας.
7. Κωνσταντίνος Τσώλης του Γεωργίου, για το κατάστημά του
«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί εντός ΚΑΜΠΙΓΚ
TSOLIS στην περιοχή Λαμπίρι Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2015.
H Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Αιγιαλείας
15 Ιουνίου 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 74
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα δεκαπέντε
(15) Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη – Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο –
Αντιπρόεδρο, 3)Βασίλειο Χριστόπουλο, 4)Δημήτριο Μπούνια 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21959/11-62015 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, κας Βασιλικής Ψυχράμη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία
Τσουκαλά,
2)Ευστράτιος
Βαρδάκης,
3)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα πέντε (5) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειον.
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» (επί της οδού Ζ. Πηγής 53) του κ.
Χρήστου ΚΟΥΚΟΥ λόγω τροποποίησης όρων λειτουργίας του».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
«Κα Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τη παρ.5 του άρθρου 28 του Ν.2130/93 η άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανακαλείται από τον
Δήμαρχο ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις εξής
περιπτώσεις:
α)αν εκδόθηκε από αναρμόδιο κατά τόπο όργανο.
β)αν διαπιστωθεί, ότι είναι ελαττωματική από της εκδόσεώς της.
γ)αν ανακληθεί οριστικά η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, διότι σύμφωνα
με τις παρ.κβ του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Φ.ΕΚ.114/τ.Α/8.6.2006)
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Υγειονομικής Διάταξης, η μεταφορά, η αλλαγή επωνυμίας, η επέκταση του
καταστήματος και η μεταβίβαση θεωρείται ίδρυση νέου καταστήματος και
απαιτείται έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
Για το παρακάτω κατάστημα, η Δ/νση Υγείας Πατρών με το
υπ.αριθ.πρωτ.118207/2092/4-5-2015 έγγραφό της, μας ενημερώνει ότι έχει
διαπιστωθεί μετά από ελέγχους των αρμοδίων οργάνων η αλλαγή των όρων
λειτουργίας της αδείας του καταστήματος από ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ σε
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ .
Ο καταστηματάρχης μετά από το υπ.άριθ.πρωτ.19298/27-5-2015
έγγραφό μας, μας προσκόμισε εκ των υστέρων έκθεση απόψεων –αντιρρήσεων
την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Μετά από τα παραπάνω, η υπ’αριθ.πρωτ.43428/17-10-2013 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που λειτουργεί στο Αίγιο και στην οδό Ζωοδόχου Πηγής
53, ιδιοκτησίας Χρήστου Κούκου και με διακριτικό τίτλο BALUXE , πρέπει να
ανακληθεί».
Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-62010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» η
Επιτροπή καλείτε να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε την εισήγηση του αρμόδιου Γραφείου Καταστημάτων
του Δήμου, είδε το υπ’ αριθ.πρωτ.118207/2092/4-5-2015 έγγραφό της Δ/νσης
Υγείας Πατρών, το υπ΄ αριθ. πρωτ: 21477/9-6-2015 έγγραφο με τις απόψεις –
αντιρρήσεις του ενδιαφερομένου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις περ. Α (iii)
της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α/07.06.2010), μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την ανάκληση της υπ΄ αριθ. 43428/17-10-2013 άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο BALUXE, ιδιοκτησίας Χρήστου
Κούκου, που βρίσκεται επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 53 της Δ.Κ Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας, λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας της αδείας του
καταστήματος από ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ σε ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2015.
H Πρόεδρος
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