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Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 11/2017
ΘΕΜΑ 1ο:Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ‘’ΣνακΜπαρ’’, ευρισκομένου στην περιοχή ‘’Λειβαδάκι’’ (πλησίον
ΚΑΖΙΝΟ) στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας της Δ. Σπηλιόπουλος &
Σια Ο.Ε.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως) σήμερα την 19η του μηνός, Μαϊου του έτους 2017, ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 8872/15-05-2017 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
πέντε (5), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Πρωτοπαππά Μαρία Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος,
2.Θεοδώρου Αγγελική, 3.Ασημακόπουλος Χρήστος (1ο αναπληρωματικό
μέλος της μειοψηφίας στη θέση του απουσιάζοντα τακτικού Δόσχορη
Κων/νου), 4.Βλάσσης Ευάγγελος, 5.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Σπύρου Κων/νος.
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΄αριθμ. 9112/10-03-2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Σνακ – Μπαρ’’ ιδιοκτησίας της Δ. Σπηλιοπουλος & Σια
Ο.Ε., ευρισκομένου
στην περιοχή ‘’Λειβαδάκι’’ (πλησίον ΚΑΖΙΝΟ) και
συγκεκριμένα επί της λεωφ. Ποσειδώνος έναντι ΚΑΖΙΝΟ, Ο.Τ. 308, στο
Λουτράκι.
2.Το με αριθμ. πρωτ. 95669/19147 έγγραφο του Τμήματος
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας προς τον
Δήμο μας, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της ανωτέρω άδειας, λόγω
επέκτασης του χώρου της επιχείρησης, που αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας της, καθότι ο ιδιοκτήτης της δεν
συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της Υπηρεσίας να επαναφέρει τη μορφή της
επιχείρησης στην αρχική, για την οποία είχε εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της.

3.Το
υπ΄αριθμ.
6627/19-04-2017
έγγραφο
του
Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, με το
οποίο καλείται η εταιρεία Δ. Σπηλιόπουλος & Σια Ο.Ε. να καταθέσει τις
απόψεις της επί του ανωτέρω εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου,
με το σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.
4.Το γεγονός ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν κατάθεσε απόψεις.
5.Ο Οδηγός Καταστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών 2007, στον
οποίο επισημαίνεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις παράβασης υγειονομικών
όρων λειτουργίας, η ανάκληση της άδειας καταστήματος γίνεται πάντοτε μετά
από γνώμη της Υγειον. Υπηρεσίας, η οποία είναι δεσμευτική για τον Δήμο. Σε
κάθε περίπτωση, στο θέμα της ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών
όρων λειτουργίας, έχει θεμελιώδη σημασία η γνωμοδότηση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας, από την οποία και εξαρτάται η ανάκληση ή μη της άδειας.
Επομένως στην περίπτωση αυτή η Δημοτική Αρχή αποφασίζει κατά δεσμία
αρμοδιότητα, αφού είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την εν λόγω
γνωμοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την ανάκληση ή
μη της άδειας.
6.Το από 03-05-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με το οποίο
εισηγείται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9112/10-032010 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. ‘’Σνακ – Μπαρ’’
ιδιοκτησίας της Δ. Σπηλιόπουλος & Σια Ο.Ε., ευρισκομένου επί της λεωφ.
Ποσειδώνος, έναντι ΚΑΖΙΝΟ, στο Λουτράκι, λόγω επέκτασης του χώρου της
επιχείρησης, που αποτελεί ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων
λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και
της διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση κι
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 9112/10-03-2010 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ‘’Σνακ –
Μπαρ’’, εκδοθείσα επονόματι της Δ. Σπηλιόπουλος & Σια Ο.Ε., το οποίο
ευρίσκεται επί της λεωφ. Ποσειδώνος έναντι ΚΑΖΙΝΟ, στο Λουτράκι,
σύμφωνα με την από 03-05-2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας και συγκεκριμένα
λόγω επέκτασης του χώρου της επιχείρησης, γεγονός που αποτελεί ουσιώδη
τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του Κ.Υ.Ε.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 11/2017
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Θεοδώρου Αγγελική
2.Βλάσσης Ευάγγελος
3.Νικολάου Σωτήριος

Πρωτοπαππά Μαρία
4.Ασημακόπουλος Χρήστος
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