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                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ                                                                                     Αριθμ. Απόφ. 78/2018 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της υπ΄ αρ. 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
του Δήμου Πύργου 

 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» 
ιδιοκτησία της εταιρείας «Δ. Γερακάρης – Γ. Ζωγόπουλος 
– Γ. Σταυρόπουλος Ο.Ε.».  

 
Στον Πύργο σήμερα 13 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 12:00π.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύργου, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία Σ. Καράγιωργα στον 1ο όροφο, με τα 
θέματα της υπ΄αριθμ. 34911/07-12-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Αθανασόπουλου Παντελεήμονα, η οποία επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και 
δημοσιεύτηκε νόμιμα.  
   

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως 
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής βρέθηκαν παρόντα  τα έξι (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Αθανασόπουλος Παντελεήμων (Πρόεδρος) 
2. Κανελλόπουλος Θεόδωρος  (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Ζουμπάκης Αυγερινός (τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας)  
4. Δημουλιάς Λεωνίδας (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
5. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδριόλας Γεώργιος (τακτικό μέλος ,σύμβουλος πλειοψηφίας) 
2. Βλαχαντώνης Νικόλαος(τακτικό μέλος, σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3. Αργυρόπουλος Ιωάννης (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  
4. Κόρδας Θεόδωρος (τακτικό μέλος, σύμβουλος μειοψηφίας)  

 
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου 

Πολιτοπούλου Μαρία Ευαγγελία. 
 

-------------------------------------------------------- 
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Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το 1o θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησία της εταιρείας «Δ. 
Γερακάρης – Γ. Ζωγόπουλος – Γ. Σταυρόπουλος Ο.Ε.». 
 

Αναφερόμενος ο Πρόεδρος στο Θέμα είπε ότι: Με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 παρ.1, 
αρμόδιο όργανο για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 
 Το θέμα είχε συζητηθεί στην 12η συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. στις 7/11/2018 στην οποία 
λήφθηκε η υπ΄αριθ. 70/2018 απόφαση σύμφωνα με την οποία: αποφασίστηκε ομόφωνα : 

• Η αναβολή του θέματος περί ανάκλησης ή μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησία της εταιρείας «Δ. Γερακάρης – Γ. Ζωγόπουλος – Γ. 
Σταυρόπουλος Ο.Ε. . 

• Να ζητηθούν από τα Τμήμα Αδειοδοτήσεων περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.    
 και αναβλήθηκε προκειμένου να ζητηθούν από τα Τμήμα Αδειοδοτήσεων περαιτέρω 
διευκρινίσεις επί του θέματος.    

 
 Ακολούθως, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του 
Δήμου Πύργου με το υπ΄αριθ. 34980/7-12-2018 έγγραφό του μας αναφέρει τα εξής: 
 «…Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής σας απόφασης στο σκεπτικό της οποίας μας 
ζητάτε διευκρινήσεις σχετικά με το κατάστημα το κατάστημα της ανωτέρω εταιρείας που 
βρίσκεται στην πλατεία Σ. Καράγιωργα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Το Τμήμα Υγειονομικού 
Ελέγχου, με το υπ΄αριθ. 146939/1907/31-7-2018 έγγραφο του μας αναφέρει ότι μετά από 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ανωτέρω κατάστημα, διαπιστώθηκαν τροποποιήσεις 
ως προς τη άδεια λειτουργίας καθώς, και να μην υπάρχει σχηματισμένος φάκελος 
(σύμφωνα με την 16228/2017 ΚΥΑ), παράβαση που επιφέρει μόνο επιβολή προστίμου και 
όχι την ανάκληση της άδειας καταστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της νέας 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/216-2017 Υ.Δ., επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πριν το νέο καθεστώς 
αδειοδότησης, δεν θίγονται. Το ανωτέρω κατάστημα επειδή λειτουργεί με παλιά άδεια 
δεν εντάσσεται στην διαδικασία γνωστοποίησης και δεν υποχρεούται να διατηρεί 
σχηματισμένο φάκελο στο κατάστημα. Με το υπ΄αριθ. 23727/3-9-2018 έγγραφό μας, 
ζητάμε την ορθή επανάληψη του εγγράφου του Τμήματος Υγιεινής, το οποίο μας απαντάει 
ότι εξακολουθεί να υπάρχει επέκταση που συνιστά ουσιώδη τροποποίηση των όρων της 
χορηγηθείσας άδειας. Ως εκ τούτου εστάλη στην Επιτροπή για ανάκληση της άδειας λόγω 
τροποποίησης των όρων λειτουργίας. Στη συνέχει Η ανωτέρω εταιρεία με αίτηση της 
ζητάει τον επανέλεγχο στο κατάστημα διότι συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του 
Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου, το οποίο απαντάει ότι μετά από τον επανέλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε βρήκε το κατάστημα να λειτουργεί σύμφωνα με του όρους της 
χορηγηθείσας άδειας. Κατόπιν τούτου με το υπ΄αριθ. 28911/17-10-2018 έγγραφο μας, 
ζητάμε τη μη ανάκληση της ανωτέρω άδειας διότι εξέλειπαν οι λόγοι της ανάκλησης.  

 
Ο κ. Λ. Δημουλιάς  λαμβάνοντας το λόγω είπε: Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Πύργου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η 
συγκεκριμένη παράβαση επιφέρει μόνο επιβολή προστίμου και όχι την ανάκληση της 
άδειας καταστήματος. Η επιβολή του προστίμου όμως δεν αναφέρεται πουθενά και για το 
λόγο αυτό θεωρώ ότι ο φάκελος είναι ελλιπής. 

   
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουν σχετικά.  

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
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 Μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου αλλά και του 
κ. Λ. Δημουλιά έλαβε υπόψη: 

• το υπ΄αριθ. 34980/7-12-2018 έγγραφό του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 Κατά πλειοψηφία   
 Την μη ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησία 
της εταιρείας «Δ. Γερακάρης – Γ. Ζωγόπουλος – Γ. Σταυρόπουλος Ο.Ε. 
 Μειοψήφησε ο κ. Λεωνίδας Δημουλιάς.  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 78/2018. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ  

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 
 
 
 

Δημουλιάς Λεωνίδας 
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα  
Ζουμπάκης Αυγερινός  
Κανελλόπουλος Θεόδωρος   

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Εκ των πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Πύργος 14.12.2018 
  
 

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
Αντιδήμαρχος 

 
 

Παντελεήμων Αθανασόπουλος 


