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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31η Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.μ.
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό
6/27-8-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής
Ποιόηηηας Ζωής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3)
Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο
Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο
Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο –
ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο 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 (1ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο
ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. πξση 9192/14-7-2020 δηαβηβαζηηθό
ηνπ θ. Γεκάξρνπ κε ην νπνίν δηαβηβάδεη ηελ ππ’ αξηζκό 8340/01-07-2020 εηζήγεζε ηνπ
Αληηδεκάξρνπ 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 ΕσήοΔληαύζα- ΘΔΜΑ: «Πξνέγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ππαίζξηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο
(Ρνδόπνπινο Η.)».- αο δηαβηβάδνπκε ηελ παξαθάησ αίηεζε θαηαζηεκαηάξρε ηνπ Γήκνπ καο πεξί
ρνξήγεζεο πξνέγθξηζεο άδεηα ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. -Αίηεζε
(22154/11-06-20) ηνπ θ. ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ γηα ίδξπζε θαηαζηήκαηνο,
ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ζην ΠΛΑΣΑΝΗ ΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ (ζέζε
πειηνύια). -ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο αξηζ. Α/53010/1985(ΦΔΚ593/1985/ Σ΄Β΄δηάηαμεο, ε
απόζηαζε ηνπ ππαίζξηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο από ηελ πιεζηέζηεξε λόκηκε θαηνηθία (θύξηα ή
δεπηεξεύνπζα) μελνδνρείν, λαό, ζρνιείν, λνζνθνκείν, γεξνθνκείν, ζαλαηόξην θαη γεληθά
εγθαηάζηαζε πνπ απαηηεί εηδηθή πξνζηαζία θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο αξκόδηαο
πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα. -αο επηζεκαίλνπκε όηη ζύκθσλα
κε ηελ από 31/1/2018 ηερληθή έθζεζε ερνκόλσζεο πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή
αίηεζε ζε απόζηαζε πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο θαη ζε αθηίλα 300 κέηξσλ βξίζθεηαη
κία (1) θαηνηθία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απόζηαζε 227 κ. από ην ελ ιόγσ ππαίζξην θέληξν
δηαζθέδαζεο. -ύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. 139179/2284 7-5-2018 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο
Τγείαο δύλαηαη λα ππάξμεη απμνκείσζε ηεο απόζηαζεο ππαηζξίνπ Κέληξνπ Γηαζθέδαζεο από ηα
ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Πιελ όκσο δελ απαηηείηαη πιένλ γλσκνδόηεζε θαη ερνκέηξεζε
από ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αιιά πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή
ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί από αξκόδην κεραληθό. -πλεπώο ε ππεξεζία καο
εηζεγείηαη ζεηηθά. -Παξαθαινύκε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ
Ν.3852/2010. -Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,

ΑΔΑ: ΩΦ3ΔΩΞΙ-3ΨΞ

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο θ. ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΛΔΑ».
Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν, ηνλ Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηαλίνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ.
Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη ςεθίδεη
«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην
ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ
θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής:
OΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Λακβάλνληαο ππ‘ όςηλ ηα θάησζη:
ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο αξηζ. Α/53010/1985(ΦΔΚ593/1985/ Σ΄Β΄ δηάηαμεο, ε
απόζηαζε ηνπ ππαίζξηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο από ηελ πιεζηέζηεξε λόκηκε θαηνηθία (θύξηα ή
δεπηεξεύνπζα) μελνδνρείν, λαό, ζρνιείν, λνζνθνκείν, γεξνθνκείν, ζαλαηόξην θαη γεληθά
εγθαηάζηαζε πνπ απαηηεί εηδηθή πξνζηαζία θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο αξκόδηαο
πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 300 κέηξα.
ύκθσλα κε ηελ από 31/1/2018 ηερληθή έθζεζε ερνκόλσζεο πνπ ππνβιήζεθε κε ηελ αξηζ.
22154/11-06-20 αίηεζε ηνπ θ. ΡΟΓΟΠΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ, ζε απόζηαζε
πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ δηαζθέδαζεο θαη ζε αθηίλα 300 κέηξσλ βξίζθεηαη κία (1) θαηνηθία θαη
ζπγθεθξηκέλα ζε απόζηαζε 227 κ. από ην ελ ιόγσ ππαίζξην θέληξν δηαζθέδαζεο.
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 139179/2284 7-5-2018 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο
Τγείαο δύλαηαη λα ππάξμεη απμνκείσζε ηεο απόζηαζεο ππαηζξίνπ Κέληξνπ Γηαζθέδαζεο από ηα
ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Πιελ όκσο δελ απαηηείηαη πιένλ γλσκνδόηεζε θαη ερνκέηξεζε
από ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο αιιά πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή
ηερληθήο έθζεζεο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί από αξκόδην κεραληθό.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζωής ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.
3852/2010, εγκρίνει ηελ πξνέγθξηζε άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
ζηνλ θ. ΡΟΔΟΠΟΤΛΟ ΘΩΑΝΝΗ ηοσ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ γηα ΤΠΑΗΘΡΗΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΓΗΑΚΔΓΑΖ ζην ΠΛΑΣΑΝΗ ΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΩΝ (ζέζε πειηνύια).
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