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ΘΕΜΑ 3ο:Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Ε., λόγω                             
            διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

      
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 

Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός,  Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα 
της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 16250/10-08-2017 
πρόσκληση της Προέδρου κας 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, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος.

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

Συζητουμένου του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από 
τη συζήτηση δύο εκτάκτων, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται:

1.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 24211/30-12-2016 αίτηση του Πλατσούκα 
Δημητρίου του Νικολάου - ΄Αγη περί κατάθεσης της με αριθμό 15159/11-07-
2014 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος’’ επί των οδών Ελ. 
Βενιζέλου 37 & Κ. Μπολέτη στο Λουτράκι, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά 
διακοπής εργασιών.

2.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 19971/01-11-2016 αίτηση της Σαριδάκη 
Αναστασίας του Νικολάου περί κατάθεσης της με αριθμό 29998/17-12-2013 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών 
(καφετέρια)’’ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 6 στο Λουτράκι, συνοδευόμενη από 
δικαιολογητικά διακοπής εργασιών

3. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 14234/11-08-2016 αίτηση του Κουντούρη 
Κων/νου του Σιδέρη περί κατάθεσης της με αριθμό 15796/21-07-2014 άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής εστίασης 



παρασκευής & διάθεση πλήρους γεύματος’’ στην παραλία Αγ. Σωτήρας 
Σχοίνου, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά διακοπής εργασιών.

4. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 7608/10-05-2016 αίτηση του Στάθη 
–Κοϊμιτζή Παναγιώτη του Δημητρίου περί κατάθεσης της με αριθμό 18772/22-
08-2012 άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου στην οδό Κολοκοτρώνη και Κ. Μπολέτη 12 στο Λουτράκι, 
συνοδευόμενη από δικαιολογητικά διακοπής εργασιών.

5. .Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 6862/11-04-2016 αίτηση του Μάνταλου 
Γεωργίου του Δημητρίου περί κατάθεσης της με αριθμό 15164/27-11-2002 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφετέρια –Μπαρ’’ στην 
οδό Εθν. Αντίστασης 8 στο Λουτράκι, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά 
διακοπής εργασιών.

6. .Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 26017/31-12-2015 αίτηση του Σούκουλη 
Γεωργίου του Κίμωνα περί κατάθεσης της με αριθμό 15158/11-07-2014 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος’’ (για όρθιους και 
διερχόμενους πελάτες & αποκλειστικής διανομής κατ΄οίκον)  επί της Ε.Ο. 
Ισθμού – Επιδαύρου στα ΄Ισθμια, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά 
διακοπής εργασιών.

7. .Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 20768/27-10-2015 αίτηση της Αδαμίδου 
Κασιανής του Χρήστου περί κατάθεσης της με αριθμό 13931/27-07-2009 
άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφετέρια’’ επί της Ε.Ο. 
Ισθμού – Επιδαύρου 42 στα ΄Ισθμια, συνοδευόμενη από δικαιολογητικά 
διακοπής εργασιών.

8.Το υπ΄αριθμ. 42451/21-12-2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το  η διακοπή εργασιών της 
επιχείρησης, στην αρμόδια φορολογική Αρχή, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο της 
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και συνεπάγεται την οριστική παύση 
της λειτουργίας της. Η οριστική παύση λειτουργίας του κατ/τος δικαιολογεί την 
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.

9.Την από 01-08-2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με την οποία προτείνεται η ανάκληση 
των επτά προαναφερομένων αδειών ίδρυσης & λειτουργίας που κατέθεσαν 
στην Υπηρεσία μας οι ανωτέρω επιχειρηματίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Ανακαλεί τις κάτωθι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων 
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  (Κ.Υ.Ε.) :
1. την με αριθμό 15159/11-07-2014 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος’’ επονόματι  Πλατσούκα Δημητρίου του Νικολάου - ΄Αγη,
2. την με αριθμό 29998/17-12-2013 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια)’’ επονόματι  Σαριδάκη Αναστασίας 
του Νικολάου,



3. την με αριθμό 15796/21-07-2014 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεση 
πλήρους γεύματος’’ επονόματι Κουντούρη Κων/νου του Σιδέρη,
4. την με αριθμό 18772/22-08-2012 άδειας λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης 
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επονόματι Στάθη – Κοϊμιτζή Παναγιώτη 
του Δημητρίου, 
5. την με αριθμό 15164/27-11-2002 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφετέρια –Μπαρ’’ επονόματι Μάνταλου Γεωργίου του 
Δημητρίου
6. την με αριθμό 15158/11-07-2014 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύματος’’ (για όρθιους και διερχόμενους πελάτες & 
αποκλειστικής διανομής κατ΄οίκον) επονόματι Σούκουλη Γεωργίου του 
Κίμωνα. 
7. την με αριθμό 13931/27-07-2009 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας 
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφετέρια’’ επονόματι Αδαμίδου Κασιανής του Χρήστου,

λόγω της διακοπής λειτουργίας τους στην οικεία  Δ.Ο.Υ. και την 
κατάθεση των ανωτέρω αδειών, όπως προκύπτει από την από 01-08-2017 
εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   24/2017.

Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.Βλάσσης Ευάγγελος

2. Νικολάου Σωτήριος

3.Σπύρου Κων/νος
      Πρωτοπαππά Μαρία


