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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ΄αριθμ. 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου
Αριθμ. Απόφ. 43/2015
1. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ' αριθμ. 98/2014 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά την
προέγκριση καταστήματος του οποίου η άδεια δεν τακτοποιήθηκε και έχει παρέλθει το διάστημα των πέντε
μηνών».
Στον Πύργο σήμερα 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ. η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα
(Πολύκεντρο), κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20319/19-06-2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κ. Διονυσίου Μπέλτσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μπέλτσος Διονύσιος (Πρόεδρος)
2. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος)
3. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα (τακτικό μέλος)
4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης (τακτικό μέλος)
5. Βλαχαντώνης Νικόλαος (τακτικό μέλος)
6. Αθανάσουλας Χρήστος (τακτικό μέλος)
7. Γιάνναρος Χρήστος (τακτικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (τακτικό μέλος)
2. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Τσακανίκα Αδαμαντία.
-------------------------------------------------------Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
με τίτλο: «Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ' αριθμ. 98/2014 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά την
προέγκριση καταστήματος του οποίου η άδεια δεν τακτοποιήθηκε και έχει παρέλθει το διάστημα των πέντε
μηνών».
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο θέμα είπε ότι: Με το υπ’ αριθμ. 18687/10-06-2015 έγγραφο το τμήμα
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, μας ενημερώνει ότι κατόπιν της
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-13 (ΦΕΚ 3106/9-12-13 τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «περί απλούστευσης
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» και
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, και μας ζητάει να ανακαλέσουμε την κάτωθι απόφαση
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χορήγησης προέγκρισης για έκδοση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/των, διότι έχει παρέλθει η προθεσμία
των 5 (πέντε) μηνών, ήτοι: την υπ' αριθμ. 98/8.12.2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. Πύργου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ανάκληση της
ανωτέρω απόφασης χορήγησης προέγκρισης για έκδοση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος, εφόσον έχει
παρέλθει το διάστημα των 5 μηνών και η προέγκριση του έχει λήξει αυτοδίκαια.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-13 (ΦΕΚ 3106/9-12-13 τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «περί απλούστευσης
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» το άρθρο 1
παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα:
1. Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 98/2014 απόφαση της Ε.Π.Ζ. Πύργου που αφορά χορήγηση προέγκρισης για
έκδοση αδείας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος διότι έχει παρέλθει η προθεσμία των 5 (πέντε) μηνών και
η προέγκριση του έχει λήξει αυτοδίκαια.
2. Να ενημερωθεί o καταστηματάρχης για την ισχύουσα Νομοθεσία προκειμένου να επανυποβάλλει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος
του.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 43/2015.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πύργος 29-06-2015
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