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ΘΕΜΑ 3ο:Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ‘’Επι-
      χείρηση αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά
      κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών’’ επί της Λ. Αθηνών
     238 στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας της ‘’ΠΑΝ. Φ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 5η του μηνός,  Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της 
εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την υπ' αριθμ. 5557/31-03-2017 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.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σπύρου Κων/νος, 
5.Θεοδώρου Αγγελική.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 3ου 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. 21348/02-11-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  
καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς 
επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών’’ επονόματι της 
εταιρείας  ΠΑΝ. Φ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. με την επωνυμία ‘’MARQUEE’’, 
ευρισκομένου επί της λεωφ. Αθηνών 238 στο Λουτράκι. 

2.Το με αριθμ. πρωτ. 318/ Φ.701.24/1128 έγγραφο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Κορίνθου περί μη έγκρισης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας 
λόγω παραλείψεων και ανάκλησης του με αριθμό 3401 Φ.701.24/1128/22-07-
2013 πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας.

3.Το υπ΄αριθμ. 4111/09-03-2017 έγγραφο του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου με το 
οποίο καλείται η εταιρεία ΠΑΝ. Φ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ να καταθέσει τις απόψεις 
της επί του ανωτέρω εγγράφου της Πυροσβεστικής.

4.Οι από 24-03-2017 αντιρρήσεις της ΠΑΝ. Φ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ.



5.Οι διατάξεις της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2,1/31600/20-11-2013 σύμφωνα με 
τις οποίες το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζεται ως 
απαραίτητο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  Κ.Υ.Ε.

6.Το γεγονός ότι κατά  πάγια νομολογία  η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ανακαλείται όταν παύουν να συντρέχουν οι λόγοι 
χορήγησης αυτής.

7.Η υπ΄αριθμ. 312/94 απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία ‘’κατά  
γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, οι διοικητικές πράξεις μπορεί να 
ανακληθούν, εάν στην περίπτωση αυτή συντρέχουν λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος’’.

8.Το από 27-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το οποίο 
εισηγείται την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 21348/02-11-2015 άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας  καταστήματος Υ.Ε. ‘’Επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
προσφοράς επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών’’ με την 
επωνυμία ‘’MARQUEE’’, λόγω έλλειψης πιστοποιητικού ενεργητικής 
πυροπροστασίας και επειδή συντρέχουν  λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

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

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

Ανακαλεί την υπ΄αριθμ. 21348/02-11-2015 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ‘’Επιχείρηση 
αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευματωδών ποτών’’ επονόματι της εταιρείας ΠΑΝ. Φ. ΚΑΛΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. 
με τον διακριτικό τίτλο ‘’MARQUEE’’, ευρισκομένου επί της λεωφ. Αθηνών 238 
στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 27-03-2017 εισήγηση του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα 
λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας και επειδή 
συντρέχουν  λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   7/2017

Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος της Τα Μέλη
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1.Θεοδώρου Αγγελική

2.Νικολάου Σωτήριος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
      Πρωτοπαππά  Μαρία

4.Σπύρου Κων/νος


