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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26)
Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη –
Πρόεδρο, 2)Χρήστο Γούτο – Αντιπρόεδρο, 3)Ευστράτιο Βαρδάκη
4)Δημήτριο Μπούνια, 5)Βασίλειο Χριστόπουλο, 6)Μαρία Τσουκαλά,
7)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 8)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο και
9)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο τακτικά Μέλη μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.:
15241/25-5-2016 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.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρευρέθηκαν
και τα εννέα (9) Μέλη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας
κα Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη κατεπείγουσα προκειμένου να χορηγηθεί άμεσα άδεια λειτουργίας
μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω
έναρξης της θερινής περιόδου.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το μοναδικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης και εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
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Το Γραφείο Αδειών Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου μας απέστειλε
εισήγηση η οποία έχει ως εξής:
«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 πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών που μας κατέθεσε ο κατωτέρω για άδεια μουσικής και σας
παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά:
Ιωάννης Βαλαούρας του Παναγιώτη για το κατάστημα «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Παραλία Λόγγου Δήμου Αιγιαλείας
που λειτουργεί με την υπ’αριθ.πρωτ.13480/2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος».

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) Άρθρο 73 «Περί αρμοδιοτήτων
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» εισηγούμαι την χορήγηση άδειας μουσικών
οργάνων και παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε η Πρόεδρος κα Βασιλική Ψυχράμη,
είδε την Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου Καταστημάτων του Δήμου, την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 120117/2222/13-5-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας καθώς και την
αίτηση 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 χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στον:
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΑΟΥΡΑ του Παναγιώτη, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην παραλία της Τ.Κ Λόγγου
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’αριθ.πρωτ.13480/2014 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 61/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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