ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης – Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 75
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Ιουνίου
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, 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.: 17077/7-6-2016 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 άδειας 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 χορηγηθούν άμεσα άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων και
παρατάσεις αυτών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έναρξης
της θερινής περιόδου.
Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Αδειών
Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
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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
μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που
προβλέπονται από τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις και τα οποία βρίσκονται
εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Κατόπιν αυτών και αφού κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος στην υπηρεσία μας
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και μετά την θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης
Υγείας
εισηγούμαι όπως αποφασίσετε θετικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων στον παρακάτω:
Παναγιώτη Ασημακόπουλου του Χρήστου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στα Νικολαίικα του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.: 11729/2016
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.: 33057/699/20-5-2016 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:
- Παναγιώτη Ασημακόπουλο του Χρήστου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Νικολαιΐκων του
Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ. πρωτ.: 11729/2016 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα επτά (7) Ιουνίου
2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄, 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.: 17077/7-6-2016 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 αδειών παράτασης λειτουργίας μουσικών
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, εκθέτει ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη - κατεπείγουσα
προκειμένου να χορηγηθούν άμεσα άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων και

παρατάσεις αυτών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έναρξης της
θερινής περιόδου.

Στη συνέχεια, αφού τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της Συνεδρίασης, η κα Πρόεδρος ανακοινώνει το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Αδειών
Καταστημάτων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπ. Ανάπτυξης του Δήμου που έχει ως εξής:
1

«Κυρία Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, κατόπιν υποβολής
αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους για παράταση ωραρίου μουσικής, εξετάζει
σύμφωνα και με το αριθμόν 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ-Δ.Δ.Α. τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκονται και λειτουργούν τα
καταστήματα των αιτούντων, {πχ. Εάν αυτά λειτουργούν εντός αμιγούς
οικιστικής η μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης η μη, απομονωμένο η μη κτλ.}, το
είδος και την μορφή λειτουργίας καταστήματος {π.χ. κέντρο διασκέδασης,
στεγασμένο η ανοιχτό, με η χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα
με ηχεία κτλ.} όπως και το αν και κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει
στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά και λειτουργική του
δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων
διατάραξης κοινής ησυχίας κτλ.
Κατόπιν αυτών λοιπόν, σας γνωρίζουμε ότι:
1.Παναγιώτης Ασημακόπουλος του Χρήστου για το κατάστημά του ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΟΠΕΝ ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί στην Παραλία Νικολείκων του Δήμου
Αιγιαλείας , με δ.τ.ΡΕΜΒΗ.
2.Ιωάννης Βαλαούρας του Παναγιώτη για το κατάστημα του ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ , το
οποίο λειτουργεί στην Παραλία Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας, με δ.τ. ΜΠΛΕ.
Για τα ανωτέρω καταστήματα δεν υπάρχουν παραβάσεις από το Αστυνομικό
τμήμα και το γραφείο καταστημάτων εισηγείται θετικά για την χορήγηση των
αδειών παράτασης μουσικής».
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» 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, τις αιτήσεις
των ενδιαφερομένων και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του υπ’ αριθ.: 7617/14-31996 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ, της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/8-10-2012
Απόφασης που αντικατέστησε την Υ.Δ Α1β/8577/1983, το Π.Δ 180/79, την
Α.Δ 3/96 και τις διατάξεις 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 αδειών παράτασης λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους :
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ του Χρήστου για το κατάστημά του
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί στην Παραλία της Τ.Κ
Νικολαιΐκων του Δήμου Αιγιαλείας (με δ.τ. ΡΕΜΒΗ).
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2. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΛΑΟΥΡΑ του Παναγιώτη για το κατάστημα του ΚΑΦΕΜΠΑΡ, το οποίο λειτουργεί στην Παραλία της Τ.Κ Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας, (με δ.τ. ΜΠΛΕ).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2016.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
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