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ΑΠΟΦΑΣΗ 56
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας, σήμερα έντεκα (11)
Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική 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)Βασίλειο Χριστόπουλο, 5)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, τακτικά Μέλη και 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους κ. Δ. Μπούνια μετά από την υπ’
αριθ. πρωτ.: 14934/4-5-2015 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.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ
1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δημήτριος Μπούνιας, 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος τακτικά Μέλη, λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9)
Μελών παραβρέθηκαν τα έξι (6) 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 λειτουργίας ωραρίου μουσικών
οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας κα
Βασιλική Ψυχράμη, ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη
συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Γραφείου Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων του
Δήμου Αιγιαλείας που 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 πλήρης φακέλους δικαιολογητικών
που μας κατέθεσαν οι κατωτέρω για άδεια μουσικής, και σας παρακαλούμε να
αποφασίσετε σχετικά:
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1. Ιωάννης Βαλαούρας του Παναγιώτη, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Παραλίας Λόγγου του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.13480/21-05-2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος.
2. Νικόλαος Σκούτας του Χρήστου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στα Διγελιώτικα του Δήμου Αιγιαλείας και
λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 38660/2013 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος.
3. Γεώργιος Κουτσαντώνης του Στυλιανού, για το κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,
που βρίσκεται στο Χατζή του Δήμου Αιγιαλείας.
4. Ελένη Σπηλιωτοπούλου του Βασιλείου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ Χ.Π.-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Χ.Π.», που βρίσκεται στην Παραλία
Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.
2940/2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
5. Εριόν Μπαριαμπάι του Έντουαρντ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται στην Παραλίας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την
υπ. αριθ. Πρωτ.3716/2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
6. Κων/νος Καρράς του Παν/τη,, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», που
βρίσκεται στην Ακράτα του Δήμου Αιγιαλείας και λειτουργεί με την υπ. αριθ.
Πρωτ. 34701/5-11-2014 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
7. Αδαμαντία Σοφιανού του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλίας Άκολης του Δήμου Αιγιαλείας.
8. Για το κατάστημα ΜΑΡΙΤΙΜΟ που λειτουργεί στην παραλία Άκολης Δήμου
Αιγιαλείας στο όνομα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Ε. , σήμερα 11-5-2015
παραλάβαμε θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας Πατρών για την
έκδοση της αδείας μουσικών οργάνων, έντασης μέχρι 80 DB , χωρίς
διατάραξη κοινής ησυχίας και να λειτουργεί μέχρι 11 μμ.
Όμως στις 7-5-2015 ο Μιχαλόπουλος Άγγελος κατέθεσε έγγραφη καταγγελία
στην υπηρεσία μας με συνημμένες διαφημίσεις του καταστήματος σε εφημερίδες και
ιντερνέτ θέλοντας να αποδείξει ότι το κατάστημα λειτουργεί με ζωντανή μουσική και
όρους κέντρου διασκέδασης.
Επειδή από την γνωμοδότηση της Υγειονομικής υπηρεσίας προκύπτει ότι
Α) τις 6-5-2015 , έγινε ηχομέτρηση του καταστήματος και
Β) Η σύμφωνη γνώμη δίδεται με όρους λειτουργίας «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» δηλαδή (μέχρι 80 DB , χωρίς ζωντανή μουσική και μέχρι τις 11 μμ),
θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η άδεια με αυτούς τους όρους , να διαβιβάσουμε στην
υγειονομική υπηρεσία την καταγγελία για περαιτέρω έλεγχο, και να ζητήσουμε από
την Αστυνομία τους συνεχείς ελέγχους ώστε στο κατάστημα να λειτουργεί μουσική
χωρίς παραβίαση των όρων που ορίζει το Υγειονομικό.
9)ΔΗΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για την εκδήλωση «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»
που θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 27 Ιουνίου 2015 και ώρα
20.30, η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40 παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από
το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αιγιαλείας .
(να επισημάνουμε ότι για την εκδήλωση αυτή δεν χρειάζεται παραστατικό από
την ΑΕΠΙ) .

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει 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 γραφείου καταστημάτων του Δήμου και τα σχετικά έγγραφα με τις
βεβαιώσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για
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κάθε κατάστημα 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,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:
1. Ιωάννη Βαλαούρα του Παναγιώτη, για το κατάστημα «ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ.13480/21-05-2014
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Παραλία Λόγγου του Δήμου
Αιγιαλείας
2. Νικόλαο Σκούτα του Χρήστου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 38660/2013 άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας στην Τ.Κ Διγελιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας
3. Γεώργιο Κουτσαντώνη του Στυλιανού, για το κατάστημα
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ Χατζή του Δήμου Αιγιαλείας.
4. Ελένη Σπηλιωτοπούλου του Βασιλείου, για το κατάστημα
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Χ.Π.-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ Χ.Π.», που
λειτουργεί με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2940/2010 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας στην Παραλία Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας
5. Εριόν Μπαριαμπάι του Έντουαρντ, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»,
που λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ.3716/2015 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας στην Παραλία Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας
6. Κων/νο Καρρά του Παν/τη, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»,
που λειτουργεί με την υπ. αριθ. Πρωτ. 34701/5-11-2014 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας βρίσκεται στην Ακράτα του Δήμου Αιγιαλείας
7. Αδαμαντία Σοφιανού του Νικολάου, για το κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», που βρίσκεται στην Παραλία Άκολης του Δήμου
Αιγιαλείας
8. Χριστόπουλο Χρήστο Ε.Ε. για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ –
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» (ΜΑΡΙΤΙΜΟ) που λειτουργεί στην παραλία Άκολης
Δήμου Αιγιαλείας
9. ΔΗΚΕΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ για την εκδήλωση «ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΓΑΠΗΣ» που θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 27
Ιουνίου 2015 και ώρα 20.30, η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις 40
παραστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δ.
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 56/2015.
Η Πρόεδρος

Τα μέλη
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