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Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  35/2016 
  

 ΘΕΜΑ 1ο:Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
        ‘’Επιχείρηση παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύματος 

- επιχείρηση αναψυχής, καθώς και προσφοράς κατά κύριο  
λόγο οινοπνευματωδών ποτών  & στεγασμένο χώρο 
εκδηλώσεων. 

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 13η του μηνός,  Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος   
Πέμπτη και ώρα 1:00μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 17982/06-10-2016 πρόσκληση της Προέδρου κ. 
Πρωτοπαππά 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), η 
κα  Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος (2ο αναπληρωματικό μέλος στην θέση του κ. Θυμή Μιχαήλ), 3.Γεωργίου 
Αθανάσιος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος (1ο αναπλ. μέλος στη θέση του κ. Δ. 
Πρωτονοτάριου). 
 
Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Θεοδώρου Αγγελική,  οι οποίοι 
δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 Συζητουμένου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάονται τα εξής : 
 1.Η υπ΄αριθμ. 10489/15-06-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ‘’Επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύματος – Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών & στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων’’ στην Ανδριτσογιάννη 
Αθανασία του Αλεξάνδρου, σε αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 24468/28-06-2012 
αδείας λόγω προσθήκης εντός αυτού νέας δραστηριότητας. 
 2.Το υπ΄αριθμ. οικ.211447/12-08-2016 (αρ. φακ. 15) του Τμήματος 
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε. Κορινθίας σύμφωνα με 
το οποίο, κατόπιν αυτοψίας στις 25-07-2016, διαπιστώθηκε ότι εντός του οικοπέδου 
της επιχείρησης έχει κατασκευαστεί κατάστημα με κατάλληλη συγκρότηση και 
εξοπλισμό (ψυγεία, μηχανή καφέ, τοστιέρα, λάντζες, προσθήκες με συσκευασμένα 
τρόφιμα και ποτά), γεγονός που αποτελεί επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση των 
υγειονομικών όρων λειτουργίας της επιχείρησης και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να λειτουργήσει την επιχείρηση 



κατ΄αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά θα πρέπει να την επαναφέρει στην αρχική της 
μορφή. 
 3.Το υπ΄αριθμ. 14327/12-08-2016 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το οποίο γνωστοποιήθηκαν τα ανωτέρω 
στην κα Ανδριτσογιάννη Αθανασία και κλήθηκε  να καταθέσει τις απόψεις της, 
γραπτά ή προφορικά, επί του θέματος  
 4.Το με αριθμό πρωτ. Δήμου 14978/25-08-2016 έγγραφο της κας 
Ανδριτσογιάννη με το οποίο μας ενημερώνει ότι έχει προβεί σε ενέργειες για την 
επέκταση της ήδη υφιστάμενης άδειας λειτουργίας του καταστήματός της (10489/12-
06-2016) όπου θα γίνει αντικατάσταση του συγκεκριμένου χώρου (τμήμα του 
καταστήματος) από χώρο σερβιρίσματος που είναι τώρα, σε χώρο παρασκευής και 
ζητά ολιγοήμερη παράταση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
 5.Η από 23-09-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις της αριθμ. 2/Υ1 γ/Γ.Π/οικ. 4476/14-01-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Υγείας,  σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του 
χώρου αυτής, συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας 
της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους, απαιτείται νέα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Συνεπώς η συνέχιση λειτουργίας καταστήματος  που 
έχει προβεί σε μία εκ των ανωτέρω ενεργειών αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας. 
Γι΄αυτό προτείνει την ανάκληση της προαναφερομένης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας 
Κ.Υ.Ε. της κας Ανδριτσογιάννη Αθανασίας. 
 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 της ΑΙΒ8577/1-8-83 Υγειονομικής Διάταξης, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΙΒ/4352/13-7-94 και τον ν. 2307/95 μετά από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
(απέχοντος του δ.σ. Χαρ. Γεωργίου, καθότι δεν ήταν ενήμερος για το θέμα) 

 
 Ανακαλεί την υπ΄αριθμ 10489/15-06-2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Κ.Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – Επιχείρηση 
αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & 
στεγασμένο χώρο εκδηλώσεων’’ ευρισκομένου στην περιοχή ‘’Φλάμπουρο’’ της Δ.Κ.  
Λουτρακίου – Περαχώρας, η οποία είχε χορηγηθεί στην κα Ανδριτσογιάννη 
Αθανασία, λόγω επέκτασης του χώρου αυτού, γεγονός που συνιστά ουσιώδη 
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του, σύμφωνα με την από 23-09-
2016 εισήγηση του . Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων του Δήμου. 
 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  35/2016. 
 
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος     Τα Μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
         2.Γεωργίου Αθανάσιος 
 
             3.Γεωργίου Χαράλαμπος 
         Πρωτοπαππά Μαρία 
 


