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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 25 /2015
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί «Έγκρισης εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση
εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί-Κακογγύλος» της Τ. Κ. Πλαγιάς
της ∆.Ε. Ερίσου»

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 1ο Θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί «Έγκρισης
εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη
θέση «ΤσουνίΚακογγύλος» της Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου»
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 8997/31/03/2015 εισήγησή
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι 26-03-2015

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Κεφαλλονιάς

Θ Ε Μ Α : «Έγκριση εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη
θέση «Τσουνί-Κακογγύλος» της Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Με το υπ’ αρίθµ. 124722/34841(2014)/9-1-15 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας µας διαβιβάστηκε λόγω αρµοδιότητας η
υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 1411/14-01-2015 αίτηση της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ» περί ‘’Χορήγησης
έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχηµάτων για υπό ίδρυση εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί-Κακογγύλος»
της Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου’’
Με το 1.411/09-02-2015 έγγραφο η υπηρεσία µας ζήτησε την προσκόµιση των κατάλληλων στοιχείων προκειµένου να
εξεταστεί το παραπάνω αίτηµα.
Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 8997/10-03-2015 Αίτηση η ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ, υπέβαλλε σχέδιο σε
κλίµακα 1:200 συνοδευόµενο από τεχνική έκθεση (που συντάχθηκε από τον Χρήστο ∆ηµ. Τζούφη, Πολιτικό Μηχανικό
Τ.Ε., το Μάρτιο του 2015) το οποίο αφορούσε διαµόρφωση εισόδου – εξόδου εγκατάστασης (συσκευαστήριο ιχθύων).
Σε σχέση µε το νοµοθετικό πλάισιο ισχύει το Β.∆. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α/9-7-1970) (∆ιορθ. Σφάλµατος ΦΕΚ Α 164/6-81970) : ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων
εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής
συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών¨ όπως αυτό ισχύει ειδικά µετά και τις τροποποιήσεις που επήλθαν µε το
Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α/16-6-2006): ¨Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων
εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων
και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των
οδών» (Α΄ 150) και του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών
καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων
περιοχών» (Α΄ 303) όπως τροποποιήθηκαν µε το π.δ. 509/1984 (Α΄ 181), το π.δ. 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων
σχετικών µε όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων και κυκλοφοριακής σύνδεσης
εγκαταστάσεων µετά των οδών» (Α΄ 69), το π.δ. 401/1993 (Α΄ 170) και το π.δ. 125/1992 (Α΄ 56) «τροποποίηση και
συµπλήρωση του π.δ. 143/89 (Α΄ 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ. 327/1992 (Α΄ 163)¨ όπου αναφέρονται:
1.Β.∆. 465/1970 Άρθρο 6 παρ.6 περί ‘’ Τεχνικοί όροι ιδρύσεως ’’: «…..Η µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα
πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο εθνικό , επαρχιακό και ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Οδικό ∆ίκτυο, εκτός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων, εγκρίνονται από την αρµόδια για την οδό υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων εργων ή της
οικείας Νοµαρχίας….»
και

Β.∆. 465/1970 Άρθρο 17 παρ1 (ιδ) περί ‘’ ∆ιαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων’’: «Έγκριση
κυκλοφοριακής σύνδεσης από την αρµόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία στην οποία έχουν υποβληθεί σχέδια
σύνδεσης του πρατηρίου µε την οδό»
επιπλέον µε την µε την ερµηνευτική εγκύκλιο 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αριθ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/o/2879/18 - 4 - 2007)
στην παρ 5 αυτής διευκρινίζεται ότι «Με την παρ. 1 ιδ ορίζεται ειδικότερα ότι αρµόδια για την έγκριση των
κυκλοφοριακών συνδέσεων είναι η αρµόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικά
διατάξεις περί αρµοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., των Περιφερειών, των Νοµ/κών
Αυτ/σεων και των ∆ήµων - Κοινοτήτων.
Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 2 και 3 του Β∆ 465/70 , που αφορούν την αρµοδιότητα έγκρισης κυκλοφοριακών
συνδέσεων των παροδίων εγκαταστάσεων (πλην πρατηρίων), παραπέµπουν στο άρθρο 6 παρ. 6 του Β∆ 465/70
όπου ορίζεται ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων γίνεται από την αρµόδια για την οδό υπηρεσία. ∆εδοµένου
πάντως ότι η αρµοδιότητα για την έγκριση αυτή ακολουθούσε πάντα τις σχετικές ρυθµίσεις περί πρατηρίων, και
δοθέντος ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων διενεργείται πλέον από την αρµόδια για τη
συντήρηση της οδού υπηρεσία, πρέπει, για το ενιαίο των διαδικασιών και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών
εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρµόδια για τη συντήρηση της οδού) υπηρεσία….»
2. Β.∆. 465/1970 Άρθρο 24 παρ. 1 & 2 περί ‘’Εγκαταστάσεις’’ :
«…1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν έχουν χρήση αµιγούς
κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες:
Κατηγορία Α.
Κατηγορία Β.
Για εγκαταστάσεις της Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκαταστάσεις της Β
κατηγορίας απαιτείται έγκριση εισόδου–εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων στο
οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια.
2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι:
α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ,
εστιατόρια, τουριστικά συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές
ανάλογες εγκαταστάσεις.
β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί των οδών, όπως εργοστάσια, αποθήκες,
νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή
αναψυχής και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις.
Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση µε την κυκλοφορία επί των οδών και η λειτουργία τους δεν
προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών…»
3. Β.∆. 465/1970 Άρθρο 39 παρ 6 περί ’’Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων’’ : «….Η διαδικασία χορήγησης της
έγκρισης εισόδου – εξόδου οχηµάτων είναι ίδια µε αυτή της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης µε τη προσθήκη ότι,
χορήγηση οικοδοµικής άδειας χωρίς προηγούµενο έλεγχο για την έγκριση ή µη, της εισόδου – εξόδου οχηµάτων
απαγορεύεται…..»
και
Β.∆. 465/1970 Αρθρο 39 παρ 10 περί «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων» : «… Για όλες τις εγκαταστάσεις που
ιδρύονται σε ∆ηµοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο έλεγχος για την έγκριση ή µη εισόδου – εξόδου
οχηµάτων. Η αρµόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού Υπηρεσία, στην οποία συµβάλλει το δηµοτικόκοινοτικό δίκτυο,

υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον
ενδιαφερόµενο πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής…»
επιπλέον µε την µε την ερµηνευτική εγκύκλιο 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αριθ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/o/2879/18 - 4 - 2007)
στην παρ 8 (ε) αυτής διευκρινίζεται ότι «…Η παρ. 10 του άρθρου 39 του Β∆ 465/70 αναφέρει ότι για όλες τις
εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α΄ ή Β΄), που ιδρύονται στο ∆ηµοτικό – Κοινοτικό δίκτυο
(εκτός σχεδίου ή ορίου νοµίµως υφισταµένου οικισµού) επιβάλλεται έλεγχος µόνο για έγκριση εισόδου – εξόδου και
όχι έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης….»
4. Β.∆. 465/1970 Άρθρο 6 παρ.4 περί ‘’ Τεχνικοί όροι ιδρύσεως ’’: «…είσοδος και έξοδος πλάτους κυµαινόµενου από
5,00µ έως 5,50µ, κατά την κρίση της Υπηρεσίας…»
Επιπλέον µε την µε την ερµηνευτική εγκύκλιο 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αριθ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/o/2879/18 - 4 - 2007)
στην παρ 7. δ αυτής διευκρινίζεται ότι «….Ως «είσοδος – έξοδος» νοείται ένα άνοιγµα στην περίφραξη του γηπέδου που
το απαραίτητο πλάτος της προκύπτει από τις καµπύλες οπισθοτροχιάς ανάλογα µε το αντιπροσωπευτικό όχηµα το
οποίο θα τη χρησιµοποιεί (Ι.Χ. ή άλλο όχηµα µεγαλύτερων διαστάσεων)»
και στην παρ. 3. β αυτής αναφέρεται «…Το πλάτος της εισόδου – εξόδου ορίζεται από 5.00 έως 5.50 µέτρα, ενώ
πριν οριζόταν ως «τουλάχιστο 5.00 µ». Τίθεται συνεπώς ανώτατο πλάτος και δεν καταλείπεται περιθώριο περαιτέρω
διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση να απαιτήσει ανώτερο πλάτος…»
και
Β.∆. 465/1970 Αρθρο 39 παρ 1 έως 5 περί ’’Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων’’:
«…1. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων είναι η δυνατότητα διαµορφωµένης εισόδου – εξόδου, για
αντιπροσωπευτικό όχηµα σε συγκεκριµένη θέση του προσώπου του γηπέδου.
2. Η θέση εισόδου – εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συµβολή ή
διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.
3. Ορατότητα
∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από τη θέση εισόδου – εξόδου της
εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της µηκοτοµής της οδού ή λόγω πλευρικών εµποδίων ή αδυναµίας
αποκατάστασης της ορατότητας µε κατασκευαστικές επεµβάσεις, τα παρακάτω µήκη ορατότητας ανάλογα µε τη
κατηγορία της οδού.
• Βασικό Εθνικό: 100µ.
• ∆ευτερεύον Εθνικό: 80µ.
• Τριτεύον Εθνικό: 70µ.
• Εθνικό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας): 70µ.
• Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητοδρόµων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους µεγαλύτερου των 7
µέτρων: 70µ.
• Πρωτεύον Επαρχιακό: 70µ.
• ∆ευτερεύον Επαρχιακό: 70µ.

• Επαρχιακό Νήσων (πλην Κρήτης, Εύβοιας, Ρόδου, Κέρκυρας): 70µ.
• Παράπλευροι δρόµοι πλάτους ίσου ή µικρότερου των 7 µέτρων: 70µ.
• ∆ηµοτικό – Κοινοτικό: 70µ.
Τα µήκη αυτά ορατότητας µετρούνται επί του άξονα της πλησιέστερης προς την εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας.
Αρχή µέτρησης είναι ο άξονας εισόδου – εξόδου. Το ύψος του οφθαλµού του οδηγού λαµβάνεται στο 1,06µ., η δε
πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλµό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη µέσα στον οδικό και παρόδιο
χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εµπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι
πινακίδες σήµανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγµάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους,
κτίσµατα εν γένει κ.λπ.
4. Απόσταση από τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.
∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50µ. µεταξύ της θέσης εισόδου
– εξόδου και της πλησιέστερης συµβολής (ευρισκόµενης στην ίδια πλευρά της οδού µε την εγκατάσταση) ή
διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή µετριέται από το προς τη πλευρά των συµβαλλοµένων οδών άκρο της εισόδου –
εξόδου έως το σηµείο τοµής των αξόνων των οδών.
5. Το πλάτος της εισόδου – εξόδου είναι ανάλογο µε το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού οχήµατος….»
Κατόπιν των ανωτέρω, αυτοψίας και έρευνας που διενήργησε η υπηρεσία µας στην εν λόγω οδό της προτεινόµενης
κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου-εξόδου οχηµάτων διαπιστώθηκε σε ότι αφορά τη θέση της υπό ίδρυσης
εγκατάστασης ότι:
1. Η αγροτική οδός, στην οποία εφάπτεται η ιδιοκτησία του αιτούντα, τελεί υπό καθεστώς κοινοχρησίας και συντηρείται
από τον ∆ήµο όπως προκύπτει από πρόσφατες εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε την εγγραφή
στον Π/Υ του ∆ήµου έτους 2012 µε τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόµου στη θέση τρία Αλώνια –
ΚΑΚΟΓΓΥΛΟΣ» σε ΚΑΕ 30.7323.70 µε ποσό 7.200,00. Προκύπτει συνεπώς η αρµοδιότητα του ∆ήµου για την έκδοση
της έγκρισης εισόδου – Εξόδου στη συγκεκριµένη περίπτωση. Επιπλέον στην ερµηνευτική εγκύκλιο 11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Αριθ. Πρωτ. ∆ΜΕΟ/o/2879/18 - 4 - 2007) στην παρ 2. ε αυτής αναφέρεται «….παρεµβάλλεται ∆ηµοτική
οδός (ή αγροτική κοινόχρηστη) και…..» από το οποίο τεκµαίρεται ότι ως προς το αντικείµενο της διαδικασίας έγκρισης
εισόδου-εξόδου οι αγροτικές κοινόχρηστες οδοί αντιµετωπίζονται ως δηµοτικές οδοί.
2. Η εν λόγω εγκατάσταση που αφορά συσκευαστήριο ιχθύων κατατάσσεται στην κατηγορία εγκαταστάσεων Β’ διότι η
λειτουργία της δεν έχει σχέση µε την κυκλοφορία της αγροτικής οδού και δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας
επί αυτής.
3. Λόγω του ότι η εγκατάσταση σχεδιάζεται να ιδρυθεί σε ∆ηµοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται έλεγχος για
την έγκριση ή µη εισόδου – εξόδου οχηµάτων.
4. Σε ότι αφορά την προτεινόµενη κυκλοφοριακή σύνδεση διαπιστώθηκαν ή/και εκτιµήθηκαν τα εξής:
α. Προτείνονται από τον αιτούνται άνοιγµα εισόδου πλάτους 8,00 και άνοιγµα εξόδου πλάτους 8,00 τα οποία
υπερβαίνουν τις θεσµοθετηµένες απαιτήσεις υπέρ της οδικής ασφάλειας και τις απαιτήσεις του εύρους κατάληψης
του αντιπροσωπευτικού οχήµατος στις συγκεκριµένες θέσεις του προσώπου του γηπέδου.
β. Οι προτεινόµενες θέσεις εισόδου – εξόδου πληρούν τα κριτήρια, της ορατότητας (70 µ.) και της απόστασης (50
µ.) από τη πλησιέστερη συµβολή (ευρισκόµενης στην ίδια πλευρά της οδού µε την εγκατάσταση) ή διασταύρωση
οδών.

γ. Στο πρόσωπο του γηπέδου, πλην των ανοιγµάτων εισόδου-εξόδου, θα γίνει περίφραξη µε λιθοδοµή πάχους
0,50 µ. και ύψους 1,50 µ. ενώ στις θέσεις εισόδου θα τοποθετηθούν µεταλλικές συρόµενες θύρες.
δ. Η υπηρεσία µας επέβαλε στον ενδιαφερόµενο κατά τον σχεδιασµό, πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών
συµβολής µε την τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης-ενηµέρωσης επί της οδού µε δαπάνες του ιδίου.
ε. Η αγροτική οδός δεν είναι ασφαλτοστρωµένη κι εποµένως δεν προκύπτει ουσιαστικό πρόβληµα απορροής των
όµβριων υδάτων τα οποία απορροφώνται από το έδαφος ή καταλήγουν σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) λόγω της
υφιστάµενης κλίσης της οδού.
στ. Προκύπτει ότι η εφαρµογή της προτεινόµενης διάταξης σύνδεσης εισόδου εξόδου οχηµάτων που συντάχθηκε
από τον Χρήστο ∆ηµ. Τζούφη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., το Μάρτιο του 2015, καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις
διαµόρφωσης εισόδου - εξόδου στη συγκεκριµένη θέση της οδού για εγκατάσταση συσκευαστηρίου ιχθύων.
Σηµειώνεται ότι στην περιοχή της προτεινόµενης εγκατάστασης δεν έχει υλοποιηθεί έως τώρα το Κτηµατολόγιο, στο
τµήµα κατάντη της αγροτικής οδού έγινε χάραξη αιγιαλού-Παραλίας (ΦΕΚ 722 ∆’/03-09-2001) και τέλος η Υπηρεσία µας
δεν προέβη σε έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων του σχεδίου που αφορούν γειτονικές ιδιοκτησίες.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –
Αρµοδιότητες» όπου αναφέρεται ότι «…1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων
(10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη
χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. …»

Εισηγούµεθα

Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου, σύµφωνα µε το διάγραµµα που συντάχθηκε από τον Χρήστο ∆ηµ.
Τζούφη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. το Μάρτιο του 2015, σε υπό ίδρυση εγκατάσταση συσκευαστηρίου ιχθύων σε
αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ρασσιά του Περικλή επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί-Κακογγύλος» της
Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τοποθέτηση σήµανσης όπως αναγράφεται στο προτεινόµενο διάγραµµα εισόδου-εξόδου και σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας µε δαπάνες της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ».
2. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός της εισόδου-εξόδου.
3. Κατασκευή από την «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ» των απαιτούµενων εργασιών για την οµαλή απορροή
των οµβρίων υδάτων του αγροτεµαχίου.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση και για τρία χρόνια, και για το
είδος εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν, µε δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για µία ακόµη
τριετία εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, πληρούνται οι προϋποθέσεις της
ισχύουσας νοµοθεσίας και εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η τριετία της αρχικής έγκρισης της εισόδου - εξόδου.
Για µετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση
για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή κυκλοφοριακών συνθηκών και η περίπτωση θα
επανεξεταστεί.

5. Στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρµόδιο φορέα και µετά
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν το εγκεκριµένο διάγαµµα εισόδου- εξόδου χορηγείται βεβαίωση
καλής εκτέλεσης από το αρµόδιο τµήµα της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς µετά από αυτοψία υπαλλήλου
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού η εταιρεία υποχρεούται αναντίρρητα µε
µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για
την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για την οδό
Υπηρεσίας.
7. Η εταιρία σε περίπτωση επέκτασης που θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδό θα
πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία.
8. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο από αυτή, η εταιρεία
αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
9. Σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια και την
τεχνική έκθεση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µπορεί να ανακαλέσει την έγκριση εισόδου- εξόδου.”
10. Αποκλείεται η πρόσβαση οχηµάτων προς την εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της διαµορφωµένης εισόδου εξόδου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
11. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα
µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συµβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο
ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
12. Θα γίνεται µε την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισµός και συντήρηση του προσώπου του
γηπέδου µε τον αγροτικό δρόµο, καθώς και η συντήρηση της σήµανσης που φαίνεται στα εγκεκριµένα σχέδια.
13. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης – έγκρισης, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί
στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό ή αγροτικό οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου
οχηµάτων στην εγκατάσταση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

Συνηµµένα:

1. Το υπ’ αρίθµ. 124722/34841(2014)/9-1-15 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας (φύλλο 1)
2. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 1411/14-01-2015 αίτηση της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ»
χωρίς συν/να σχέδια (φύλλο 1)
3. Το υπ’ αρίθµ. 1.411/09-02-2015 έγγραφο µας (φύλλο 1)
4. Η υπ’ αρίθµ. 8997/10-03-15 Αίτηση της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ» µε τα συν/να εις
διπλούν (φύλλα 3 & 2 σχέδια)
5. Υ/∆ του διαχειριστή της «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ» περί ανάληψης υποχρεώσεων
(φύλλο 1)

6. Φωτογραφική Τεκµηρίωση του χώρου επί του οποίου διενεργήθηκε η αυτοψία (φύλλο 1)

Εκ της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Κεφαλλονιάς

Ο Συντάξας
∆ηµήτριος Στουπάς
Πολιτικός Μηχανικός

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί :

Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Αικατερίνη Αµαραντίδου
Τοπογράφος Μηχανικός

Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ.
Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ
Ρήγα Φεραίου 61
Τ.Κ. 26221, Πάτρα
(τηλ. 2614409500)

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Πολιτικό Μηχανικό κ. Χρήστο Τζούφη ο
οποίος παρευρίσκεται στην συνεδρίαση και ενηµερώνει αναλυτικά την Επιτροπή για το εν
λόγω θέµα.
Επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 13960/17-04-2015 σύµφωνη γνώµη
του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Πλαγιάς κ. Νικόλαου Χαιδεµένου και προτείνει στην
Επιτροπή να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου
στην υπό ίδρυση εγκατάσταση συσκευαστηρίου ιχθύων στο αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας
Κωνσταντίνου Ρασσιά του Περικλή επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί-Κακογγύλος» της
Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου µε τις προϋποθέσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•
•
•

Την µε αριθ. πρωτ. 8997/2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Την µε αριθ. πρωτ. 13960/2015 σύµφωνη γνώµη της Τ.Κ Πλαγιάς.
την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου,
σύµφωνα µε το διάγραµµα που συντάχθηκε από τον Χρήστο ∆ηµ. Τζούφη, Πολιτικό Μηχανικό
Τ.Ε. το Μάρτιο του 2015, σε υπό ίδρυση εγκατάσταση συσκευαστηρίου ιχθύων σε
αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Ρασσιά του Περικλή επί αγροτικής οδού στη θέση
«Τσουνί-Κακογγύλος» της Τ.Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Τοποθέτηση σήµανσης όπως αναγράφεται στο προτεινόµενο διάγραµµα εισόδου-εξόδου
και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας µε δαπάνες της
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ».
2. Επαρκής ηλεκτροφωτισµός της εισόδου-εξόδου.
3. Κατασκευή από την «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ ΕΠΕ» των απαιτούµενων
εργασιών για την οµαλή απορροή των οµβρίων υδάτων του αγροτεµαχίου.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη χρήση και για τρία χρόνια, και για
το είδος εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν, µε δυνατότητα παράτασης εφ’ άπαξ για µία
ακόµη τριετία εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής, πληρούνται
οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν λήξει η
τριετία της αρχικής έγκρισης της εισόδου - εξόδου. Για µετατροπή του είδους της
εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, απαιτείται νέα αίτηση για
βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση
που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού, σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως ή
κυκλοφοριακών συνθηκών και η περίπτωση θα επανεξεταστεί.
5. Στα πλαίσια έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από τον αρµόδιο φορέα και
µετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών που αφορούν το εγκεκριµένο διάγαµµα εισόδουεξόδου χορηγείται βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το αρµόδιο τµήµα της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου
Κεφαλλονιάς µετά από αυτοψία υπαλλήλου
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού η εταιρεία
υποχρεούται αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για
αποζηµίωση, να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης
εισόδου-εξόδου στη νέα κατάσταση και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας για την οδό Υπηρεσίας.
7. Η εταιρία σε περίπτωση επέκτασης που θα αυξήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο επί της οδό
θα πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία.
8. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο των οχηµάτων στην εγκατάσταση και την έξοδο
από αυτή, η εταιρεία αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
9. Σε περίπτωση µη σωστής εφαρµογής της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα σχέδια και την τεχνική έκθεση η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
µπορεί να ανακαλέσει την έγκριση εισόδου- εξόδου.”

10. Αποκλείεται η πρόσβαση οχηµάτων προς την εγκατάσταση από άλλη θέση εκτός της
διαµορφωµένης εισόδου - εξόδου, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια.
11. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου - εξόδου θα πρέπει να
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση
που συµβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων
µηχανικός του.
12. Θα γίνεται µε την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισµός και συντήρηση
του προσώπου του γηπέδου µε τον αγροτικό δρόµο, καθώς και η συντήρηση της σήµανσης
που φαίνεται στα εγκεκριµένα σχέδια.
13. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης – έγκρισης, χωρίς
την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν
τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στο δηµοτικό ή
αγροτικό οδικό δίκτυο, λόγω εισόδου – εξόδου οχηµάτων στην εγκατάσταση.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α∆Α: 7Κ8ΕΩΕ5-ΙΣΤ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26 /2015

ΘΕΜΑ : χορήγηση ̟ροέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Ε̟ιχείρηση
λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ̟οτών µε τµήµατα Παντο̟ωλείο- ̟ρατήριο άρτου»
̟ου βρίσκεται στην Αγία Θέκλη της ∆.Ε. Παλικής.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ. 7924/ 3-3-2015 αίτηση της Μπαρστς Θωµάτου Μαριόλα Μπάρµπαρα τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας

Καταστήµατος

΄΄ Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών µε τµήµατα

Παντοπωλείο- πρατήριο άρτου ΄΄, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 652/3-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην Αγία Θέκλη της ∆.Ε. Παλικής.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση της κ . της Μ̟αρστς Θωµάτου Μαριόλα - Μ̟άρµ̟αρα µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ.
λειτουργίας

Μ̟αρστς Θωµάτου Μαριόλα - Μ̟άρµ̟αρα

, προέγκριση

άδειας

Καταστήµατος « Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών µε τµήµατα

Παντοπωλείο- πρατήριο άρτου» που βρίσκεται στην Αγία Θέκλη της ∆.Ε. Παλικής , σύµφωνα µε το
υπ΄ αριθ. 652/3-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διότι πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 70Β1ΩΕ5-ΥΙΞ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής-κρύας κουζίνας) , που βρίσκεται
στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852
/2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :

Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ. 8480/6-3-2015 αίτηση του Ραυτόπουλου Γερασίµου του
Κωνσταντίνου τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου
γεύµατος (ζεστής-κρύας κουζίνας) ΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 100τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το
υπ΄ αριθ. 691/5-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στο
Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Ραυτόπουλου Γερασίµου του Κωνσταντίνου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον

κ. Ραυτόπουλο Γεράσιµο του Κωνσταντίνου, προέγκριση

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος

« Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος

(ζεστής-κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου συνολικής επιφάνειας µέχρι
100τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 691/5-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 77 Ε6ΩΕ5-Τ29

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 28 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση λιανικής
διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών µε τµήµα Παντοπωλείο ΄΄ , που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε.
Ερίσου.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του

σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ.

8437/6-3-2015

αίτηση

του

Ραυτόπουλου Λέανδρου

εκπρόσωπο της εταιρείας Α & Λ. Ραυτόπουλος Ο.Ε. τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την
χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων
κ΄ ποτών µε τµήµα Παντοπωλείο

΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 300τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το

υπ΄ αριθ. 692/5-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στο
Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.. Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Ραυτόπουλου Λέανδρου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Ραυτόπουλο Λέανδρο εκπρόσωπο της εταιρείας Α & Λ. Ραυτόπουλος Ο.Ε. ,
προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών
µε τµήµα Παντοπωλείο

΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου συνολικής επιφάνειας µέχρι

300τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 692/5-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α :ΩΕΚΗΩΕ5-ΘΕ9

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στην Αγία
Ευφηµία της ∆.Ε. Πυλαρέων.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. πρωτ. 10962/23-3-2015 αίτηση του Γονατά Νικολάου του Γερασίµου
τα συνοδεύοντα

µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος
(ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 799/10-4-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία της ∆.Ε. Πυλαρέων. Εισηγούµεθα θετικά
διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Γονατά Νικολάου του Γερασίµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Γονατά Νικολάου του Γερασίµου, προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄
Επιχείρηση

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας

κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία της ∆.Ε. Πυλαρέων σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 799/104-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς διότι πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 7Λ3ΞΩΕ5-4ΦΙ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση χονδρικής κ΄
Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων κ΄ Ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο- κάβα εµφιαλωµένων ποτών –
Οπωροπωλείο - κατεψυγµένα προϊόντα – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και
τυροκοµίας-γαλακτοπωλείο- πρατήριο άρτου , που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ. 9437/30-3-2015 αίτηση του ∆ηµουλά Ανδρέα εκπρ. εταιρείας
Χαράλαµπος ∆ηµουλάς κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.

τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση

προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση χονδρικής κ΄ Λιανικής ∆ιάθεσης
Τροφίµων κ΄ Ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο- κάβα εµφιαλωµένων ποτών

– Οπωροπωλείο -

κατεψυγµένα προϊόντα – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίαςγαλακτοπωλείο- πρατήριο άρτου
την υπ΄ άριθ. 821/30-3-15

΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 1.000 τ.µ. ανά γήπεδο , σύµφωνα µε

βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που

βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . ∆ηµουλά Ανδρέα µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη
χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. ∆ηµουλά Ανδρέα εκπρόσωπο της εταιρείας Χαράλαµπος ∆ηµουλάς κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.
προέγκριση άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος

΄΄ Επιχείρηση χονδρικής κ΄ Λιανικής ∆ιάθεσης

Τροφίµων κ΄ Ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο- κάβα εµφιαλωµένων ποτών

– Οπωροπωλείο -

κατεψυγµένα προϊόντα – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίαςγαλακτοπωλείο- πρατήριο άρτου

΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου συνολικής

επιφάνειας µέχρι 1.000 τ.µ. ανά γήπεδο , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 821/30-3-15

βεβαίωση της

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 6ΟΦ7ΩΕ5-ΘΦΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στο
Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της υπαλλήλου

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. πρωτ. 11989/31-3-2015 αίτηση του Ναστο Ανεστη του Θωµά τα
συνοδεύοντα

µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος
(ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 300τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.
1018/31-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται

στο

Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Ναστο Ανέστη του Θωµά µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Νάστο Ανέστη του Θωµά άδεια λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ στο Φισκάρδο
της ∆.Ε. Ερίσου συνολικής επιφάνειας µέχρι 300τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1018/31-315 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,

διότι πληρούνται οι νόµιµες

προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΩΕΧΒΩΕ5-ΥΙ4

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 32 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Αποθήκη τροφίµων
κ΄ ποτών ΄΄ που βρίσκεται στην Περιοχή Κοκύλια Τραυλιάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης

τα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη
της Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν.
3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την

εισήγηση της

υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. πρωτ. 12812/6-4-2015 αίτηση του Σαµόλη Γερασίµου του
Σπυρίδωνος τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Αποθήκη τροφίµων κ΄ ποτών ΄΄ σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.
725/21-3-14 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στην
Περιοχή Κοκύλια Τραυλιάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς , ( η απόφαση 28/14 ανακαλείται λόγω του
ότι έχει παρέλθει ο χρόνος που έπρεπε να έχει καταθέσει τον φάκελο αδειοδότησης στην
υπηρεσία µας.)Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Σαµόλη Γερασίµου του Σπυρίδωνος µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ανακαλεί την 28/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την οποία
«Χορηγεί στον κ. Γεράσιμο Σαμόλη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος( διανομής- αποθήκη τροφίμων και ποτών ) στα Κοκύλια επειδή πληρούνται
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις» διότι σύμφωνα με την εισήγηση έχει παρέλθει ο χρόνος

που έπρεπε να έχει καταθέσει τον σχετικό φάκελο αδειοδότησης στην Υπηρεσία Εµπορικής
∆ραστηριότητος του ∆ήµου ‘όπως ο Νόµος ορίζει)
2. Χορηγεί στον κ. Σαµόλη Γερασίµου του Σπυρίδωνος προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος ΄΄ Αποθήκη τροφίµων κ΄ ποτών ΄΄ που βρίσκεται
Τραυλιάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς

στην Περιοχή Κοκύλια

σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 725/21-3-14 έγγραφο της

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 7ΓΞΣΩΕ5-ΦΑΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης κ΄ αναψυχής παρασκευής και διέθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)
΄΄ που βρίσκεται στα Βλαχάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη
της Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν.
3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την

εισήγηση της

υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ. 13239/9-4-2015 αίτηση της Τσαδήµα Μαρίας του
Γεωργίου τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης κ΄ αναψυχής παρασκευής και
διέθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 300τ.µ.
ανά γήπεδο , σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1059/8-4-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Κεφαλλονιάς που βρίσκεται στα Βλαχάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς .Εισηγούµεθα θετικά
διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση της κ . Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην

κ. Τσαδήµα Μαρία του Γεωργίου προέγκριση

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης κ΄ αναψυχής παρασκευής και διέθεσης
πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)

΄΄ που βρίσκεται

στα Βλαχάτα της ∆.Ε.

Λειβαθούς συνολικής επιφάνειας µέχρι 300 τ.µ. ανά γήπεδο , σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.
1059/8-4-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,διότι πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 7ΜΑΣΩΕ5-7ΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34 /2015
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
αναψυχής καθώς κ΄ επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –
επιχείρηση αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη
της Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν.
3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την

εισήγηση της

υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθµ. πρωτ. 9834/16-3 -2015 αίτηση του Τσιµάρα Χαράλαµπου
του Κωνσταντίνου τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης
άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής καθώς κ΄ επιχείρηση προσφοράς
κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –επιχείρηση αναψυχής ΄΄

σύµφωνα µε το υπ΄

αριθ. 639/13-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται
στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
.Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Τσιµάρα Χαράλαµπου του Κωνσταντίνου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ Τσιµάρα Χαράλαµπο του Κωνσταντίνου , προέγκριση άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής καθώς κ΄ επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών –επιχείρηση αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε.
Ερίσου σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 639/13-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς , διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 798ΣΩΕ5-Α6Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35 /2015
ΘΕΜΑ : Χορήγηση προέγκρισης 'ίδρυσης καταστήµατος «διανοµές αποθήκες τροφίµων και
ποτών»στα Βλαχάτα Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 η
το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη
της Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν.
3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης
ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από
προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την

εισήγηση της

υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ. πρωτ. 14234/20-4-2015 αίτηση του Χρήστου Παύλου
Μιχαλάτου του Αθανασίου για Προέγκριση 'ίδρυσης καταστήµατος «διανοµές αποθήκες
τροφίµων και ποτών»στα Βλαχάτα Λειβαθούς
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Χρήστου- Παύλου Μιχαλάτου του Αθανασίου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον

κ

Χρήστο- Παύλο Μιχαλάτο του Αθανασίου , προέγκριση 'ίδρυσης

καταστήµατος «διανοµές αποθήκες τροφίµων και ποτών»στα Βλαχάτα Λειβαθούς διότι
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: ΩΖΝ0ΩΕ5-Ζ6Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36 /2015
ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα ΄΄ Επιχείρηση
αναψυχής καθώς & επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών Επιχείρηση αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στην Λακήθρα .
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
12:00 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «
Χορήγηση Άδειών µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος»
.αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρµόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και
στοιχεία.

Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39
της Αιβ 8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων,
καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής.
Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες
θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον
προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών
οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται
από την υγειονοµική Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα
τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το
είδος των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους
χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα
κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή,
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της
αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε
περίπτωση υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων
στο βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Υπάλληλου του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας
Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την µε αριθµ. πρωτ. 49500/24-10-2014 αίτηση της Άννας Πάραλη εκπρ/πο
της εταιρείας ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. , τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη
χορήγησης άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα της ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής
καθώς & επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - Επιχείρηση
αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στην Λακήθρα , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 106253/29525/14/6-315 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας.Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας
διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•

την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.

•

την αίτηση της κ. Άννα Πάραλη µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Χορηγεί στην κ. Άννα Πάραλη εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
άδεια

Μουσικών Οργάνων

στο κατάστηµα της

΄΄ Επιχείρηση αναψυχής καθώς &

επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - Επιχείρηση αναψυχής ΄΄
που βρίσκεται στην Λακήθρα , σύµφωνα µε την

υπ΄αριθ. 106253/29525/14/6-3-15

γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας.
2. . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του
καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου
καταστήµατος
διαταράσσεται

σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν
η

ησυχία

των

περιοίκων.

Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 6ΘΣΧΩΕ5-ΦΓΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37 /2015
ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα ΄΄Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
& Αναψυχής [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής & κρύας κουζίνας &
Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών] ΄΄ που βρίσκεται
στην περιοχή Αλατιές- Τοπ. Κοινότητας Τουλιάτων ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου ,΄΄
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852
/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

(9) µελών ευρέθησαν
ΑΠΟΝΤΕΣ

Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης « Χορήγηση
Άδειών µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» .αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ
8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα

απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική
Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή
και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών
οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή,
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο
βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Υπάλληλου του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου που έχει
ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την µε αριθ. πρωτ. 13632/ 15-4-2015 αίτηση του STEFANO LADISA του PIETRO,
τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας Μ. Ο. στο κατάστηµα του
΄΄Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος
ζεστής & κρύας κουζίνας & Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών
ποτών] ΄΄ που βρίσκεται στην περιοχή Αλατιές- Τοπ. Κοινότητας Τουλιάτων ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου ,΄΄ ,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 117365/32609/14/15-1-15 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . Το
ανωτέρω κατάστηµα περιήλθε µε την διαδικασία της αντικατάστασης στον ανωτέρω από την Κολαίτη
Ισµήνη του Γερασίµου της 17-03-2015 µε αριθ. Πρωτ. 9857.
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή,
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•

την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.

•

την αίτηση του

κ. STEFANO LADISA του PIETRO, µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί

άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά .
•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Χορηγεί στον κ. STEFANO LADISA του PIETRO, άδεια Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα
του ΄΄Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & Αναψυχής [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος
ζεστής & κρύας κουζίνας & Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών
ποτών] ΄΄ που βρίσκεται στην περιοχή Αλατιές- Τοπ. Κοινότητας Τουλιάτων ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου ,΄΄ ,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 117365/32609/14/15-1-15 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας.
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 727ΦΩΕ5-03Ω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38 /2015

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού κοιν/στων χώρων για την
τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής διαφήµισης (LED) αριθ. 1 παρ. 2 Ν 2946/2001.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
12:00 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον
λόγο στην Προϊστάµενη του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η
οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο περί καθορισµού κοιν/στων χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής
διαφήµισης (LED) αριθ. 1 παρ. 2 Ν 2946/2001» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής
την µε αρίθ. πρωτ. 59419/23/12/2014 εισήγησή της που έχει ως εξής:
Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ), προκειµένου να εισηγηθεί στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό κοινοχρήστων χώρων µε σκοπό την τοποθέτηση
υπαίθριας ηλεκτρονική διαφήµισης ( τύπου LED ) αρθ. 1 παρ. 2 Ν. 2946/2001.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 αρθ. 3 Ν. 2946/2001 ο καθορισµός χώρων γίνεται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον
µήνες πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόµενα τρία χρόνια.
Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώµη της πρωτοβάθµιας Επιτροπής
Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( Ε.Π.Α.Ε.)
της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ( ή του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο
καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε την απρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 4030/11), η οποία
παρέχεται υποχρεωτικά µέσα στην προθεσµία του επόµενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του αρµόδιου Ο.Τ.Α. που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε. ( ή του Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο καταργεί την Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε
την απρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 4030/11) το αργότερο δύο µήνες πριν τη λήξη των
προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου. ( παρ. 2 άρθρο 3 Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-1001 τεύχος Α΄) .
Με το αριθ. 53088/18-11-14 έγγραφο της υπηρεσίας µας ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα και µε το αριθ. 25/25-11-14
πρακτικό της (αριθ. θέµατος 10), οµόφωνα ενέκρινε την τοποθέτηση τριών υπαίθριων
ηλεκτρονικών διαφηµίσεων στους χώρους που είχαν αποφασιστεί µε την 72/2009 απόφαση
του ∆ηµ. Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου .
Η ∆ηµοτική κοινότητα Αργοστολίου µε την 133/2014 απόφαση της οµόφωνα γνωµοδότησε να
παραχωρηθούν οι χώροι που είχαν δοθεί µε την 72/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και συγκεκριµένα:
1. Στο κάτω µέρος του Παιδικού κήπου
2. Στον κοινόχρηστο χώρο του ΚΤΕΛ
3. Στη νέα ∆ηµοτική Αγορά
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την έκδοση απόφασης σας σε εφαρµογή του άρθρου
79 του ∆ΚΚ, σύµφωνα µε το οποίο , οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς
τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας , µε τις
οποίες καθορίζουν τους όρους κα τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών κα των κήπων,
των πλατειών , των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος
ή οικισµού , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγηση της , µετά από γνώµη του
οικείου τοπικού συµβουλίου.
Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας λόγω αρµοδιότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•
•
•
•

Το Αριθ. 53088/18-11-14 έγγραφο του Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας ,
Την 72/2009 απόφαση ∆.Σ. πρώην ∆ήµου Αργοστολίου
Την αριθ. 133/2014 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό κοινοχρήστων χώρων µε σκοπό την
τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονική διαφήµισης ( τύπου LED ) αρθ. 1 παρ. 2 Ν. 2946/2001
στους παρακάτω κοινόχρηστους χώρους :
1. Στο κάτω µέρος του Παιδικού κήπου
2. Στον κοινόχρηστο χώρο του ΚΤΕΛ
3. Στη νέα ∆ηµοτική Αγορά

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 6 Η3ΤΩΕ5-ΟΘΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η
Απριλίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39 /2015
ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση του πάρκου του Νάπιερ την 26η
Απριλίου για πραγµατοποίηση εκδήλωσης του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13537/15-04-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν
παρόντες τα πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 4 ο Θέµα ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση του
πάρκου του Νάπιερ την 26η Απριλίου για πραγµατοποίηση εκδήλωσης του Σώµατος Ελλήνων
Προσκόπων.» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 17/2015 αίτηση
του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων σύµφωνα µε την οποία αιτούνται να παραχωρηθεί ο κήπος του
Νάπιερ στο Αργοστόλι για να πραγµατοποιήσουν εκδήλωση προς τιµή των παλαιών
Ναυτοπροσκόπων τους Συστήµατός τους .

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 48/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία έχει ως εξής:

και προτείνει στην Επιτροπή να εισηγηθούν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παραχώρηση
του Κήπου του Νάπιερ του Αργοστολίου στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων για να
πραγµατοποιήσουν εκδήλωση προς τιµή των παλαιών Ναυτοπροσκόπων τους Συστήµατός
τους , την Κυριακή 26 Απριλίου και από ώρα 9 :00 το πρωί έως και 13:00 το µεσηµέρι.

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•

Την 48/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

•

την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : Την παραχώρηση του Κήπου του Νάπιερ του
Αργοστολίου στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων για να πραγµατοποιήσουν εκδήλωση προς
τιµή των παλαιών Ναυτοπροσκόπων τους Συστήµατός τους , την Κυριακή 26 Απριλίου και
από ώρα 9 :00 το πρωί έως και 13:00 το µεσηµέρι.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

