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ΘΕΜΑ 1ο: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 4η του μηνός, Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 26090/30-11-2017
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.Βλασσης
Ευάγγελος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Ασημακόπουλος
Χρήστος (1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας στη θέση της κας
Θεοδώρου Αγγελικής – τακτικού μέλους που απουσιάζει.
Α π ό ν τ ε ς : 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος.
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 με αριθμό πρωτ/λου Δήμου 24631/20-11-2017 αίτηση της
Ευαγγελίας συζ. Ιωάννη Λέκκα με την οποία κατέθεσε την με αριθμό πρωτ.
10066/18-05-2010 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘’Καφέ –
ζαχαροπλαστείο’’ επί της οδού Γ. Λέκκα 14 στο Λουτράκι, συνοδευόμενη με
την υπ΄αριθμ. 1082632/20-11-2017 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας
(Τμήμα Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ), με την οποία γνωστοποιείται, ότι στις
20-11-2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 03-11-2017 έγγραφο της
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου περί διακοπής εργασιών της ανωτέρω ατομικής επιχείρησης
στις 31-10-2017.
2.Η με αριθμό πρωτ. 10826/27-08-2002 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος ‘’Καφετέρια – Σνακ Μπαρ’’ επί της οδού Πέιν 1 στο Λουτράκι,
της εταιρείας Χαράλαμπος και Μιχαήλ Ευσταθίου Ανδρέου Ο.Ε. νομίμως
εκπροσωπουμένης, συνοδευόμενη από την υπ΄ αριθμ. 1128/02-10-2017
βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου περί διακοπής εργασιών της εταιρείας.
3.Η από 28-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων &
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στην οποία αναφέρονται τα εξής :

‘’Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 42451/21-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.Ε. η διακοπή εργασιών της
επιχείρησης στην αρμόφια φορολογική αρχή αποτελεί αμάχητο τεκμήριο της
διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και συνεπάγεται την οριστική πάυση
της λειτουργίας της. Περαιτέρω η οριστική παύση λειτουργίας του κατ/τος
δικαιολογεί την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, δεδομένου
ότι παύει να υφίσταται ένας από τους όρους βάσει των οποίων εκδόθηκε : της
υποχρέωσης προσκόμισης από τον ενδιαφερόμενο της άδειας ασκήσεως
επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (άρθρο 8 παρ.
9 ν. 1882/1990 ΦΕΚ Α΄43). Επίσης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας
Κ.Υ.Ε. στην οικεία Δ.Ο.Υ., οφείλει ο επιχειρηματίας να ενημερώνει την
αδειοδοτούσα Αρχή προς ακύρωση – ανάκληση της άδειας. Επιπλέον με την
πάγια νομολογία η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ανακαλείται όταν
πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι χορήγησης αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τις υπ΄αριθμ. 10066/18-052010 επονόματι Ευαγγελία συζ. Ιωαν. Λέκκα, και 10826/27-08-2002
επονόματι της Χαράλαμπος και Μιχαήλ Ευσταθίου Ανδρέου Ο.Ε., άδειες
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για την ανάκλησή τους ‘’.
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
Αποφασίζει - Ομόφωνα
Ανακαλεί τις κάτωθι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) :
1. την με αριθμό 10066/18-05-2010 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφέ – Ζαχαροπλαστείο’’ επονόματι Ευαγγελίας συζ.
Ιωάννη Λέκκα, επί της οδού Γ. Λέκκα 14 στο Λουτράκι
2. την με αριθμό 10826/27-08-20102 άδεια ίδρυσης & λειτουργίας
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Καφετέρια – Σνακ Μπαρ’’ επονόματι της Χαράλαμπος
και Μιχαήλ Ευσταθίου Ανδρέου Ο.Ε., επί της οδού Πέιν 1 στο Λουτράκι
λόγω της διακοπής λειτουργίας τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. και την κατάθεση των
ανωτέρω αδειών, όπως προκύπτει από την από 28-11-2017 εισήγηση του
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του
Δήμου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 34/2017.
Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
2. Νικολάου Σωτήριος
3.Σπύρου Κων/νος

Πρωτοπαππά Μαρία
4.Ασημακόπουλος Χρήστος

