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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 33/2016
ΘΕΜΑ 2ο:Οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. ‘’Καφετέρια – Μπαρ με ανοικτό μπαρ’’, ιδιοκτησίας
της Αφοι Γλυκοφρύδη Ο.Ε. ευρισκομένου επί της οδού
Ποσειδώνος 362 στο Λουτράκι.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 30η του μηνός, Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 1:00μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 14706/23-08-2016
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
πέντε (5), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος,
2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θεοδώρου Αγγελική,
5.Γεωργίου Χαράλαμπος (1ο αναπλ. μέλος στη θέση του τακτικού Δ.
Πρωτονοτάριου που απουσιάζει).
Α π ό ν τ ε ς : 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος οι οποίοι δεν προσήλθαν,
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητουμένου του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος
έθσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον
οποίο περιλαμβάονται τα εξής :
1.Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του Π.Δ. 457/90 που
τροποποίησαν εκείνες του Π.Δ/τος 80/90, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου
73 παρ. 1Α τουν. 3852/2010.
2.Η υπ΄αριθμ. 13818/18-07-2008 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας ΚΥΕ
Καφετέρια – Μπαρ με ανοικτό μπαρ’’ επονόματι
της εταιρείας Αφοι
Γλυκοφρύδη Ο.Ε. ευρισκομένου επί της οδού Ποσειδώνος 362 στο Λουτράκι.
3.Η υπ΄αριθμ. 23444/21-10-2011 απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής
σφράγισης του ανωτέρω ΚΥΕ και αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 7Α του ν.
3463/2006.
4.Η υπ΄αριθμ. 1020/11016/75-γ΄/20-10-2015 απόφαση Διοικητή του Α.Τ.
Λουτρακίου περί προσωρινής σφράγισης του ανωτέρω ΚΥΕ και η υπ΄αριθμ.

20381/22-10-2015 απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής αφαίρεσης της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.
5.Η υπ΄αριθμ. 19824/06-09-2011 απόφαση Δημάρχου περί προσωρινής
σφράγισης του ανωτέρω ΚΥΕ και αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης &
λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 7Α του ν.
3463/2006, η οποία εκτελέστηκε με την υπ΄αριθμ. 8173/17-05-2016 έκθεση
σφράγισης δυνάμει της με αριθμ. 25/2016 απόφασης του Διοικ. Πρωτ.
Κορίνθου.
6.Το υπ΄αριθμ. 11657/24-06-2016 έγγραφο του Δήμου προς την εταιρεία
Αφοι Γλυκοφρυδη Ο.Ε. με το οποίο της γνωστοποιείται ότι, εάν εντός έτους
από την τελευταία προσωρινή αφαίρεση, ήτοι έως 27-05-2017, βεβαιωθεί εκ
νέου παράβαση των υγειονομικών διατάξεων που καθορίζουν μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων
διασκέδασης και των λοιπών καταστημάτων, που εμπίπτουν στις διατάξεις
του Π.Δ. 457/90 που τροποποίησε το Π.Δ. 80/90, των διατάξεων που
ισχύουν κάθε φορά για την κοινή ησυχία, τη λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια,
την παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της κατεχόμενης αδείας
λειτουργίας μουσικής και το ωράριο του καταστήματος, επισύρεται δυνητική
αφαίρεση της υπ΄αριθμ. 13818/08 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματός της.
7.Τα υπ΄αριθμ. 1020/11016/78-β΄/21-07-2016, 1020/11016/79-β΄/25-072016 και 1020/11016/80-β΄/29-07-2016 έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος
Λουτρακίου περί βεβαίωσης παραβάσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας του εν
λόγω ΚΥΕ, Αφοί Γλυκοφρύδη Ο.Ε.
8.Το υπ΄αριθμ. 13607/02-08-2016 έγγραφο του Δήμου με το οποίο
ενημερώθηκε η εταιρεία Αφοί Γλυκοφρύδη Ο.Ε. σχετικά με τα ανωτέρω και
κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις της.
9.Το από 09-08-2016 έγγραφο της εταιρείας Αφοί Γλυκοφρύδη Ο.Ε.
προς τον Δήμου στο οποίο εκφράζονται οι απόψεις της επί των ανωτέρω.
10.Το από 12-08-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το οποίο ζητείται
η λήψη απόφασης σχετικά με την οριστική αφαίρεση ή μη της υπ΄αριθμ.
13818/18-07-2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω
καταστήματος..
Ακολούθως η Πρόεδρος κα Πρωτοπαππά Μαρία πρότεινε να μην γίνει
οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, καθότι οι τρεις
προσωρινές αφαιρέσεις αυτής έχουν γίνει εντός μεγάλου χρονικού
διαστήματος (ήτοι από 2011 έως 2015), γεγονός που δεν στοιχειοθετεί κατά
συρροήν παραβατικότητα, και δεδομένου ότι η οριστική αφαίρεση εναπόκειται
δυνητικώς στην ευχέρεια της Επιτροπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις
διατάξεις του άρθρου 73, του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Την μη οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ‘’Καφετέρια – Μπαρ με
ανοικτό μπαρ’’ ιδιοκτησίας της εταιρείας Αφοι Γλυκοφρύδη Ο.Ε.,

ευρισκομένου επί των οδών Ποσειδώνος 362 στο Λουτράκι (αριθμ. άδειας
13818/18-07-2008) σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 33/2016
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Γεωργίου Αθανάσιος
2.Γεωργίου Χαράλαμπος
3.Παπαθανασίου Αθανάσιος

Πρωτοπαππά Μαρία
4.Θεοδώρου Αγγελική
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