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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 27/2016
ΘΕΜΑ 1ο : Ανάκληση η μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
«Καφετέρια – Εστιατόριο – Οβελιστήριο», ιδιοκτησίας
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Παναγιώτη, ευρισκομένου στη βυθιζόμενη
Γέφυρα Ισθμίας της Δ.Κ. Ισθμίας.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 3η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθ. 13340/28-07-2016 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 παρευρίσκετο και ο κ. Ντούσικος Χρήστος –
Πρόεδρος Επαγγελματιών Εστίασης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επί του 1ου 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. 1020/183/11-γ΄/09-07-1993, εκδοθείσα από το Α.Τ. Ισθμού,
άδεια ίδρυσης & λειτουργίας κατ/τος ΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄ με το διακριτικό τίτλο ΄΄ΠΕΡΑΜΑ΄΄, ευρισκομένου στη
βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας της Δ.Κ. Ισθμίας (και συγκεκριμένα στην περιοχή
Καλαμάκι Ισθμίας και σε αίθουσα της Διώρυγας Α.Ε. Κορίνθου), χορηγηθείσα
στον κ. Βενετσάνο Παναγιώτη του Χρήστου.
2. Το υπ’ αριθ. 6096/11-04-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Επιτροπής
Καταγραφής Καταστημάτων του Δήμου μας προς το οικείο Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία
του Δήμου διενήργησε σχετικό έλεγχο, μεταξύ άλλων και στην ανωτέρω
επιχείρηση στα Ίσθμια, όπου διαπίστωσε αφενός ότι στην απόδειξη της
ταμειακής μηχανής δεν αναγραφόταν το όνομα στο οποίο είχε εκδοθεί η
ανωτέρω άδεια (αλλά το όνομα της εταιρείας Π. Βενετσάνος & Υιοι Ο.Ε. που
λειτουργεί κατ/μα Εστιατόριο – Μπαρ επί της Λ. Επιδαύρου, δυνάμει της υπ’
αριθ. 2425/11-2-2009 αδείας) , κι αφετέρου ότι ο κ. Βενετσάνος Παναγιώτης
του Χρήστου έχει διακόψει την άσκηση επιτηδεύματος στο ΚΕΠΥΟ από τις
30-11-2014, επισυνάπτοντας και τα σχετικά στοιχεία.

3. Το υπ’ αριθ. 8416/18-05-2016 έγγραφο (κλήση σε ακρόαση) του Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο κλήθηκε ο κ. Βενετσάνος
Παναγιώτης του Χρήστου, προκειμένου να καταθέσει προφορικώς ή γραπτώς
τις απόψεις του σχετικά με το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εντός
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή του, καθώς, κατόπιν των ανωτέρω,
προέκυψε το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του εν
λόγω καταστήματός του.
4. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 12625/18-07-2016 έγγραφο του κ.
Παναγιώτη Βενετσάνου προς το Δήμο μας, στο οποίο εκφράζει τις απόψεις
του σχετικά με το θέμα και ζητά να του δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα,
προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση
νέας άδειας επονόματι των υιών του.
5. Η από 18-07-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς τη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με την
οποία προτείνεται η ανάκληση της προαναφερθείσας άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας ΚΥΕ, καθότι έχουν πάψει να συντρέχουν οι λόγοι χορήγησης
αυτής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπ' όψη της τα ανωτέρω, τις
διατάξεις του άρθρου 73 παράγραφος 1.Α.ii) του Ν. 3852/2010, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει Ομόφωνα
Ανακαλεί, σύμφωνα με την από 18/07/2016 εισήγηση του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, την υπ’
αριθ. 1020/183/11-γ΄/09-07-1993 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΕ
΄΄ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ΄΄ με το διακριτικό τίτλο
΄΄ΠΕΡΑΜΑ΄΄, ευρισκομένου στη βυθιζόμενη Γέφυρα Ισθμίας της Δ.Κ. Ισθμίας,
η οποία είχε χορηγηθεί στον κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟ Παναγιώτη του Χρήστου, κατά
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 27/2016.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
Γεωργίου Αθανάσιος
Θυμής Μιχαήλ

Πρωτοπαππά Μαρία
Σπύρου Κωνσταντίνος
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