
Αριθμός 13 

2
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 28
ης

 Φεβροσαρίοσ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα ηελ 28
η
 Φεβροσαρίοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ψξα 10.00π.μ. κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, με αριθμό 2/24-02-2020, 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ζηα 7 (επηά) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο, 3) Γηνλχζηνο 

Πιέζζαο – ηαθηηθφ κέινο 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) Γεκήηξηνο 

Πειεθνχδαο – ηαθηηθφ κέινο 6) Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 7) Αζαλάζηνο Γνχξνο – 

ηαθηηθφ κέινο 8) Ναπνιέσλ Σξηαληαθπιιφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9) Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γηνλχζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

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

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

 

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

Ο θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 

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

Οη θ.θ. Υξήζηνο Μπαθαιάξνο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή θαη Γεψξγηνο Ρψξνο  - ηαθηηθά 

κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην (3ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηo ππ’ αξηζ. 1555/05-02-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1426/03-

02-2020, εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ), ε νπνία 

έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- Δληαχζα- ΘΔΜΑ: Αλάθιεζε Άδεηαο 

Κ.Y.E. κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαηαζηεκαηάξρε. –Έρνληαο ππ’ φςηλ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. πξση. Τ1Γ 47829/23-6-2017 (ΦΔΚ Β΄ 2161/23-6-2017) Τγεηνλνκηθή 

δηάηαμε «ζρεηηθά κε ηνπο Τγεηνλνκηθνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ», αιιά θαη ην Π.Γ. 552/89 (ΦΔΚ-232/η.Α΄) ζχκθσλα κε 

ην νπνίν κεηαβηβάδεηαη ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηνπο Ο.Σ.Α. Δπίζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ πξψην Βαζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ΚΤΔ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη άξζξν 80 ηνπ Ν. 

3463/2006(ΦΔΚ Α΄114/30-6-2006) «Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», θαζψο θαη ηα 

νξηδφκελα πεξί αλαθιήζεσο αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζην άξζξν 21 ηνπ 

Ν.2690/1999(ΦΔΚ45 /η. Β΄) ηεο Κ.Κ.Γ.Γ. Σέινο, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 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 λφκνπ, παξά κφλνλ αλ 
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κεηαβιεζεί ζηνηρείν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο κε βάζε ην νπνίν ρνξεγήζεθε ε άδεηα απηή. -

Παξαθαινχκε, λα απνθαζίζεηε ηελ αλάθιεζε ηεο παξαθάησ αλαθεξφκελεο Γηνηθεηηθήο 

Άδεηαο ιεηηνπξγίαο Καηαζηήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, πνπ δεηήζεθε κε αίηεζε 

απφ ηνλ θάηνρν - ηδηνθηήηξηα, ιφγσ νξηζηηθήο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο. -1. 

Αηηήζεηο (αξηζ. πξση.: 69896/60368/10-12-2019 θαη 72560/62921/23-12-2019) ηεο θαο 

Παξίζε Μαξίαο ηνπ Αλησλίνπ, γηα αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 2780/57251/3046/01-06-2017 

Άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο 

γεχκαηνο» επί ηεο νδνχ Καξατζθάθε αξ. 200, πνπ είρε εθδνζεί απφ ην Γήκν Παηξέσλ. -

εκεηψλεηαη, φηη παξαδφζεθε ζηελ ππεξεζία ε πξσηφηππε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη 

βεβαίσζε γηα ηελ δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ». 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 Ανακαλεί ηελ ππ’ αξηζ. 2780/57251/3046/01-06-2017 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο «Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο πιήξνπο γεχκαηνο)» ηεο θαο Παρίζη Μαρίας 

ηνπ Ανηωνίοσ, επί ηεο νδνχ Καραϊζκάκη αρ. 200, πνπ είρε εθδνζεί απφ ην Γήκν Παηξέσλ.  

 εκεηψλεηαη, φηη παξαδφζεθε ζηελ Τπεξεζία ε πξσηφηππε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαζψο 

θαη βεβαίσζε γηα ηελ δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  Παρόνηα 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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