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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 68/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Φαρμακοποιού κ. Κραματη-Γιακαλου Όλγας για τη 
             μετατόπιση της υπάρχουσας εσοχής κάδου έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της οδού 
             Ελαιών 105 & Μυτιλήνης, προκειμένου να κατασκευαστεί ράμπα ΑμΕΑ.

    Από το πρακτικό της 7ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
    Σήμερα στις 06 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8840 /01.06.2012
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από
τα εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος                   1.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος  2.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος  
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                  
4.- Κατσαμάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος       
5.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                          
6.- Ζορμπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                     
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                             
                                                                                                                                                                                          
                                                                                        
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος προέκυψαν τρία (3) έκτακτα
και κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση πριν από την ημερήσια διάταξη και το πρώτο (1ο) από αυτά
αφορά την λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Φαρμακοποιού κ. Κραματη-Γιακαλου Όλγας για τη 
μετατόπιση της υπάρχουσας εσοχής κάδου έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της οδού Ελαιών 105 & 
Μυτιλήνης, προκειμένου να κατασκευαστεί ράμπα ΑμΕΑ  και προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση 
των εν λόγω εργασιών οι οποίες αφορούν την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες του, για το χρονικό 
διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, προτείνει να συζητηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων 
και ο Πρόεδρος εισηγείται το πρώτο (1ο) από αυτά, ως εξής:
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 69/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
             καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ 
             ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ» επί της οδού ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22 στην Πετρούπολη στο όνομα
             ΡΟΥΣΣΟΣ ΖΑΝΝΕΣ.

     Από το πρακτικό της 7ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
    Σήμερα στις 06 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8840 /01.06.2012
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από
τα εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος                   1.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος  2.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος  
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                  
4.- Κατσαμάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος       
5.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                          
6.- Ζορμπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                     
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                             
                                                                                                                                                                                          
                                                                                        
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος προέκυψαν τρία (3) έκτακτα
και κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση πριν από την ημερήσια διάταξη και το δεύτερο (2ο) από αυτά
αφορά την λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Πρατήριο Άρτου-Καφέ σε όρθιους διερχομένους περαστικούς»
επί της οδού Σαλαμίνος 22 στην Πετρούπολη στο όνομα Ρούσσος Ζαννές, του οποίου ο φάκελος με τα
σχετικά δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε λίγο μετά την έκδοση της πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση
και προκειμένου να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες που προβλέπονται από
την σχετική νομοθεσία ώστε να του χορηγηθεί η οριστική άδεια ίδρυσης & λειτουργίας και για την αποφυγή
της καθυστέρησης του για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, και
προτείνει να συζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07
06-2010).

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων 
και ο Πρόεδρος εισηγείται το δεύτερο (2ο) από αυτά, ως εξής:
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 70/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αδείας λειτουργίας μουσικής & παράταση ωραρίου 
            για το έτος 2012, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», επί της οδού
             Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ 86, στην επωνυμία Γ. ΣΥΛΙΟΓΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

    Από το πρακτικό της 7ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
    Σήμερα στις 06 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8840 /01.06.2012
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου,
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω
Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από
τα εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος                   1.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος  2.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος  
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                  
4.- Κατσαμάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος       
5.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                          
6.- Ζορμπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                     
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                                                             
                                                                                                                                                                                          
                                                                                        
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Σώματος προέκυψαν τρία (3) έκτακτα
και κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση πριν από την ημερήσια διάταξη και το τρίτο (3ο) από αυτά
αφορά την λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο», επί της οδού Κ. Βάρναλη 86, στην επωνυμία 
Γ. Συλιόγκας & ΣΙΑ Ο.Ε., του οποίου ο φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε λίγο μετά την 
έκδοση της πρόσκλησης για τη σημερινή συνεδρίαση και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μηνύσεις στο 
εν λόγω κατάστημα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, προτείνει να 
συζητηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων 
και ο Πρόεδρος εισηγείται το τρίτο (3ο) από αυτά, ως εξής:
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