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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 30
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώρα 11:00, 

κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε 

αξηζκφ 3/23-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζωής, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, 

ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα 

ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και 

ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ 

ανηιμεηώπιζης ηοσ κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία 

ηων δήμων» ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξφεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο  - Αληηπξφεδξνο, 

3) Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθφ κέινο, 4) Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθφ κέινο, 5) 

Ήξα - Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθφ κέινο, 6) Θεφδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθφ κέινο 7) 

Αζαλάζηνο Γνχξνο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο (ζηελ ζέζε ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο θ. Ρψξνπ Γεσξγίνπ). 

Οη θ.θ. Πιέζζαο Γηνλχζηνο θαη Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο – ηαθηηθά κέιε, 

πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 19/2020). 

Ο θ. Σζηκπνχθεο Ησάλλεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 19/2020).  

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

4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απφθαζεο 22/2020).  

Ο θ. Βνξίζεο Γηνλχζηνο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, ιφγσ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεηψπηζε.  

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

ζπλεδξηάζεσο. 

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

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

ζέηνληαο ππφςε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 3249/9-3-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζ.3138/6-3-2020, 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο 

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

Οηθνλνκίαο - Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ), νη 

νπνίεο έρνπλ σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο- Δληαχζα- ΘΔΜΑ: 

Αλάθιεζε Άδεηαο Κ.Y.E. κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 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 
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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 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 

ηελ θάηνρν - ηδηνθηήηε, ιφγσ νξηζηηθήο παχζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηεο. -

1.Αίηεζε (αξηζ. πξση.: 5108/4920/03-02-2020) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΓΡΔΑ ΠΛΩΣΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ θ. Πιψηα 

Αλδξέα ηνπ Κιεάλζε, γηα αλάθιεζε ηεο κε αξηζκφ 8/28634/06-05-2014 Άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπ «Δπηρείξεζε αλαςπρήο – Δπηρείξεζε καδηθήο 

εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο πιήξνπο γεχκαηνο (Καθέ – Δζηηαηφξην)» επί ηεο 

νδνχ Αι. Γεζπνηνπνχινπ αξ. 58, Βξαρλατθα Παηξψλ πνπ είρε εθδνζεί απφ ην Γήκν 

Παηξέσλ. -εκεηψλεηαη, φηη παξαδφζεθε ζηελ ππεξεζία ε πξσηφηππε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ε δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θαζψο θαη αλαθνίλσζε ηνπ 

Γ.Δ.ΜΖ γηα ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο. -Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο θ. ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ». 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη δέρηεθε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 
 

 Ανακαλεί ηελ ππ’ αξηζ. 8/28634/06-05-2014 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΣΕΥΝΘΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΩΣΑ ΚΑΘ ΘΑ Ε.Ε.» γηα ην θαηάζηεκα 

«Δπηρείξεζε αλαςπρήο – Δπηρείξεζε καδηθήο εζηίαζεο παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο 

πιήξνπο γεχκαηνο (Καθέ – Δζηηαηφξην)», επί ηεο νδνχ Αι. Γεζπνηνπνχινπ αξ. 58, 

Βξαρλατθα Παηξψλ, πνπ είρε εθδνζεί απφ ην Γήκν Παηξέσλ. 

 εκεηψλεηαη, φηη παξαδφζεθε ζηελ Τπεξεζία ε πξσηφηππε άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε 

δηαθνπή εξγαζηψλ απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, θαζψο θαη αλαθνίλσζε ηνπ Γ.Δ.ΜΖ γηα ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο. 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ           ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

           ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

 ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

           ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

         ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

 ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

 ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 
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