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ηελ Πάηξα, ζηην αίθοςζα ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Εωήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα ηελ 28
η
 Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 10.00π.μ. κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με απιθμό 2/24-02-

2020, ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απόθαζεο ζηα 7 (επηά) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο, 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 7) 

Αζαλάζηνο Γνύξνο – ηαθηηθό κέινο 8) Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 12/2020). 

Ζ θα Αλαζηαζία Σνγηνπνύινπ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 14/2020). 

Ο θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 15/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή θαη Γεώξγηνο Ρώξνο  - ηαθηηθά 

κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….………… 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (2ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ηo ππ’ αξηζ. 1039/27-01-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 825/22-01-2020, 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο - 

Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ: Αλάθιεζε Άδεηαο Κ.Y.E. κεηά 

από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηαζηεκαηάξρε. – Έρνληαο ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ 

αξηζ. πξση. Τ1Γ 47829/23-6-2017 (ΦΔΚ Β΄ 2161/23-6-2017) Τγεηνλνκηθή δηάηαμε «ζρεηηθά 

κε ηνπο Τγεηνλνκηθνύο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ», αιιά θαη ην Π.Γ. 552/89 (ΦΔΚ-232/η.Α΄) ζύκθσλα κε ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε 

αξκνδηόηεηα έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο ζηνπο 

Ο.Σ.Α. Δπίζεο, ηηο αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ πξώην Βαζκό Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, σο πξνο ηελ 

ιεηηνπξγία ΚΤΔ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη άξζξν 80 ηνπ Ν. 3463/2006(ΦΔΚ Α΄114/30-6-

2006) «Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», θαζώο θαη ηα νξηδόκελα πεξί αλαθιήζεσο αηνκηθώλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.2690/1999(ΦΔΚ45 /η. Β΄) ηεο Κ.Κ.Γ.Γ. Σέινο, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην άξζξν 38 παξ. 1 ηνπ λ.4442/7-12-2016, ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία 

έρεη ρνξεγεζεί δηνηθεηηθή άδεηα γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ, παξά κόλνλ αλ κεηαβιεζεί ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο κε 
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βάζε ην νπνίν ρνξεγήζεθε ε άδεηα απηή. -Παξαθαινύκε, λα απνθαζίζεηε ηελ αλάθιεζε ηεο 

παξαθάησ αλαθεξόκελεο Γηνηθεηηθήο Άδεηαο ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο, πνπ δεηήζεθε κε αίηεζε από ηνλ θάηνρν - ηδηνθηήηξηα, ιόγσ νξηζηηθήο 

παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο ηεο. -1. Αίηεζε (αξηζκ. πξση.: 1657/1581/15-01-

2020) ηεο θαο Νεζηνξάηνπ Αιεμάλδξαο ηνπ Γεσξγίνπ, γηα αλάθιεζε ηεο κε αξηζκό 

5353/124095/22-08-2014 Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηόο ηεο «Δπηρείξεζε αλαςπρήο 

(θαθεηέξηα)» επί ηεο νδνύ Φαβηέξνπ αξ. 24Β, πνπ είρε εθδνζεί από ην Γήκν Παηξέσλ. -

εκεηώλεηαη, όηη παξαδόζεθε ζηελ ππεξεζία ε πξσηόηππε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη 

βεβαίσζε γηα ηελ δηαθνπή εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ». 

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Εωήρ, κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο 

ηνπ ζέκαηνο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαη ν θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. 

Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 Ανακαλεί ηελ ππ’ αξηζ. 5353/124095/22-08-2014 Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρείξεζε αλαςπρήο (θαθεηέξηα)» ηεο θαο Νεζηοπάηος Αλεξάνδπαρ ηνπ 

Γεωπγίος, επί ηεο νδνύ Φαβιέπος απ. 24Β, πνπ είρε εθδνζεί από ην Γήκν Παηξέσλ.  

 εκεηώλεηαη, όηη παξαδόζεθε ζηελ Τπεξεζία ε πξσηόηππε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζώο 

θαη βεβαίσζε γηα ηελ δηαθνπή εξγαζηώλ από ηελ αξκόδηα ΓΟΤ. 
 

 

 

Ο Ππόεδπορ                                          Σα  Παπόνηα Μέλη 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

              ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΝΑΠΟΛΔΩΝ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟΠΟΤΛΟ  

        ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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