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Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  31/2016 
  

ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση η μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Οβελιστήριο 
μοναδικό       Σνακ Μπαρ», ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ευρισκομένου  
                  επί της οδού Κουντουριώτη 7 στο Λουτράκι (εξ αναβολής). 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα 
την 8η του μηνός Αυγούστου,  του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 
11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 
13748/4-08-2016 πρόσκληση της Προέδρου κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρίας - Αντιδημάρχου, η 
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει 
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ.  Πρόεδρος 
κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία, Πρόεδρος – Αντιδήμαρχος, 2.Γεωργίου 
Αθανάσιος, 3.Σπύρου Κων/νος, 4.Θυμής Μιχαήλ. 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Θεοδώρου Αγγελική, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

 Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Ευαγγελοπούλου Μαρία – ιδιοκτήτρια 
του εν θέματι ΚΥΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

        Επί  του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η κα. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 10393/1-12-1999, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος ΄΄ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – 
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ΄΄, ευρισκομένου επί της οδού Κουντουριώτη 7, στο Λουτράκι, χορηγηθείσα 
στην κα. Ευαγγελοπούλου Μαρία του Αντωνίου. 
2. Το υπ’ αριθ. 4340 Φ.701.24/900/3-81/5-10-2015 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 19580/12-10-
2015) έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου προς την κα. Ευαγγελοπούλου 
Μαρία, το οποίο, μεταξύ άλλων, κοινοποιήθηκε και στο Δήμο μας, περί βεβαίωσης 
παράβασης προληπτικής πυροπροστασίας, και σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω 
ιδιοκτήτρια του Κ.Υ.Ε. υποχρεούται να επανυποβάλλει αίτηση με νέα επικαιροποιημένα 
σχέδια για έγκριση και παραρτήματα φορητών και λοιπών προληπτικών μέτρων, όπως και 
τεχνική περιγραφή Σ.Τ. κατάσβεσης για θεώρηση, σύμφωνα με την 3/2015Π/Δξη. 
3. Το υπ’ αριθ. 10775/21-06-2016 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 
μας προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, με το οποίο, κατόπιν του 
προαναφερθέντος εγγράφου, ζητά ενημέρωση σχετικά με την έκδοση ή μη του 
πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, μεταξύ άλλων, και του εν θέματι  Κ.Υ.Ε.  
4. Το υπ’ αριθ.  1986 Φ.704.1/23-06-2016 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 11439/29-06-2016) 
απαντητικό έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι 
το εν λόγω Κ.Υ.Ε.  δεν έχει ανανεώσει από το 2003 το ληγμένο πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας. 
 



5. Η υπ’ αριθ. 11938/06-07-2016 έγγραφο (κλήση σε ακρόαση) του Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με το οποίο κλήθηκε η κα. Ευαγγελοπούλου 
Μαρία του Αντωνίου, προκειμένου να καταθέσει προφορικώς ή γραπτώς τις απόψεις της 
σχετικά με το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίησή του, καθώς, κατόπιν των ανωτέρω, συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας του εν λόγω καταστήματός της. 
6. Η από 18-07-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων, που κατατέθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 
19/7/2016, με την οποία, αφενός διαβιβάζονται όλα τα ανωτέρω καθώς και η υπ’ αριθμ. 
312/94 Απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την ανάκληση διοικητικών πράξεων, κι αφετέρου 
αφού επισημαίνεται ότι έως την ημερομηνία που συντάχθηκε δεν κατατέθηκαν απόψεις της 
κας Ευαγγελοπούλου, προτείνεται η ανάκληση της προαναφερθείσας άδειας ίδρυσης & 
λειτουργίας ΚΥΕ, λόγω έλλειψης Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας και επειδή 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. 
7. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 13694/03-08-2016 αίτηση της κας Ευαγγελοπούλου 
Μαρίας του Αντωνίου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την οποία ενημερώνει την 
Ε.Π.Ζ. ότι  κατέθεσε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου την υπ’ αριθ. Φ.7003/1-08-
2016 αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να της χορηγηθεί το σχετικό 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, επισυνάπτοντας και τα απαιτούμενα στοιχεία. 
8. Η υπ’ αριθ. 28/3-8-2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία 
αναβλήθηκε η λήψη Απόφασης επί του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 8/08/2016, κατόπιν πρότασης του κ. Γεωργίου 
Αθανασίου.    
9. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 13967/08-08-2016 αίτηση της κας Ευαγγελοπούλου 
Μαρίας του Αντωνίου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την οποία συνημμένα 
κατέθεσε το σχετικό (αριθμ. 2826 Φ.700.3/900/8-8-2016) Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας εκδοθέν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου. 
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
Δεν ανακαλεί την υπ’ αριθ. 10393/1-12-1999 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΕ 
΄΄ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ΄΄, ευρισκομένου επί της οδού Κουντουριώτη 7, στο 
Λουτράκι, η οποία είχε χορηγηθεί στην κα. Ευαγγελοπούλου Μαρία του Αντωνίου, καθότι η 
ιδιοκτήτρια κατέθεσε το υπ’ αριθ.2826 Φ.700.3/900/8-08-2016 Πιστοποιητικό Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας το οποίο εξέλιπε και αποτελούσε τον λόγο ανάκλησης της άδειας 
(σύμφωνα με το από 18/7/2016 έγγραφο - εισήγηση Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου). 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  31/2016. 
 

      Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος              Τα Μέλη 
     της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   Γεωργίου Αθανάσιος 
 
                                     Θυμής Μιχαήλ 
            Πρωτοπαππά Μαρία                                    
                                                                                      Σπύρου Κωνσταντίνος 
 


