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Α∆Α: ΩΚΤΖΩΕ5-Ο70

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8 η
Μαΐου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χωροθέτησης τµηµάτων ΑιγιαλούΠαραλίας για απευθείας παραχώρηση.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 8 η Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16453/5-05-2015 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 επτά (7 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (αποχώρησε στην 41/2015)
5. Σπυρίδων Σαµούρης.
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. Γεώργιος Τζωρτζάτος
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον
λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2
ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χωροθέτησης
τµηµάτων Αιγιαλού-Παραλίας για απευθείας παραχώρηση.» έθεσε υπόψη των Μελών
της Επιτροπής την µε αριθ πρωτ.16928 /7-05-2015 εισήγηση της ,η οποία αναλυτικά έχει
ως εξής :
Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει τις παραχωρήσεις τµηµάτων θέτω υπόψη σας τα
εξής:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 11/12-11-1929 διατάγµατος: «
…. η εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται από το ∆ηµόσιο µε την παραχώρηση της χρήσης
τους εφόσον δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η
παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και προσωποπαγείς
πράξεις της αρµόδιας αρχής κατ’ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 1331/1980) υπό τον
περιορισµό να µην βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, να µην περιορίζεται η έκταση της
θαλάσσιας λωρίδας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους λουόµενους και να µην
παρεµποδίζεται η από το ευρύ κοινό απόλαυση της θάλασσας, που αποτελεί αγαθό κοινό σε
όλους. Σύµφωνα µε το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» είναι δυνατή η
παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν

τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής,
καθισµάτων, οµπρελών, καθισµάτων µε ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου
αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση ξαπλωστρών και
οµπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 τ.µ. Εάν
στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και
ξαπλωστρών πρέπει µεταξύ των διαφόρων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να
υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100µ. µήκους. Ο περιορισµός
αυτός δεν υφίσταται αν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν
ξαπλώστρες και οµπρέλες σε εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το
χώρο εµπρός από τα καταστήµατά τους (άρθ. 13 παρ. 3).
Είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δηµοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα
χρόνο σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα
αναψυχής, έναντι ανταλλάγµατος. Το αντάλλαγµα στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ½ της ανώτερης τιµής του δίκλινου δωµατίου µε
λουτρό, επί τον αριθµό των κλινών αυτής, όπως η τιµή αυτή προτείνεται από κάθε
ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ ή από το ξενοδοχειακό επιµελητήριο
Ελλάδας (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2971/2001 σε συνδυασµό µε την µε αριθ. 609/2005
Γνωµοδότηση του ΝΣΚ). Σε κάθε δε περίπτωση που το προκύπτον αντάλλαγµα τελεί σε
δυσαναλογία προς το µίσθωµα που προκύπτει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της
περιοχής, καταβάλλεται το αντάλλαγµα του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 δηλαδή του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονοµικών επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς
αντάλλαγµα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε δήµους και κοινότητες.
Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 του αρθ. 13 Ν. 2971/2001 µε την απόφαση αυτή καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την παραχώρηση.
Με την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄/ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών παραχωρήθηκε
στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το δικαίωµα απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης λιµνών και πλεύσιµων ποταµών που βρίσκονται στα όρια της
διοικητικής τους περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-03-2017. Η ως άνω απόφαση
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθ. ∆∆Π0006398/691ΒΈξ2015/27-04-2015
νεώτερη Κ.Υ.Α.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των
κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι
οποιουδήποτε άλλου ακόµη και της επιχείρησης του ΟΤΑ στον έµπροσθεν της άσκησης της
δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Όµορη επιχείρηση, η οποία δικαιούται των
ευεργετηµάτων του παραπάνω νόµου επί του αιγιαλού, είναι εκείνη που τελεί σε άµεση
χωρική ή τοπική σχέση µε τον αιγιαλό, η δε γειτνίαση αυτή δεν αναιρείται όταν ανάµεσα στην
επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί δρόµος. Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα
στην επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί παλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο παλαιός
αιγιαλός δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου.
Όταν όµως το τµήµα παλαιού αιγιαλού περιλαµβάνεται στη ζώνη παραλίας, η γειτνίαση
εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται κοινόχρηστο (αρ. πρωτ. 584/2011 έγγραφο της
Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας).
Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες
γραµµές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή,
ενώ στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει ο περιορισµός των 500 τ.µ. (52/2005 Γνµδ. ΝΣΚ). Εάν
µάλιστα η επιχείρηση δεν λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστηµα το έτος, η µη λειτουργία
της
είναι

αδιάφορη για τον καθορισµό και την καταβολή του ανταλλάγµατος, το οποίο οφείλεται για
ολόκληρο το έτος της παραχώρησης. Μάλιστα σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ,
η δυνατότητα παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες, άνευ δηµοπρασίας δεν
αναιρείται σε περίπτωση µη ύπαρξης κτιριακής υποδοµής στο όµορο του αιγιαλού ακίνητο
εφόσον η αρµόδια για την παραχώρηση αρχή διαπιστώσει προϋφιστάµενη κατά την υποβολή
της αίτησης παραχώρησης άσκηση από τον ιδιοκτήτη νόµιµης οικονοµικής ή επιχειρηµατικής
δραστηριότητας που µπορεί να ενταχθεί στην έννοια του κέντρου αναψυχής. Για τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών, που είναι δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης
αιγιαλού η τιµή καθορίζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα πάντα µε
τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής και τα ήδη διαµορφωθέντα µισθώµατα επί άλλων
θέσεων αιγιαλού.
Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, η µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής
χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και
των καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή
υπηρεσιών από το µισθωτή προς τον ΟΤΑ. Όσον αφορά στην τοποθέτηση καντίνας, αυτή
πρέπει να είναι τροχήλατη, αυτοκινούµενη ή µη και να φέρει αριθµό κυκλοφορίας. Σύµφωνα
µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ ο µέγιστος χώρος που µπορεί να µισθωθεί γι΄ αυτή τη χρήση δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.µ. Η τοποθέτησή της µάλιστα επιτρέπεται µόνο εφόσον η θέση
αυτής απέχει τουλάχιστον 100 µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα
αναψυχής κ.τ.λ.). Για τις εν λόγω παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί
υπαίθριου εµπορίου. Επισηµαίνεται ότι µε το µε αριθ. πρωτ. ΓΓ∆Π 0007463ΕΞ2014 έγγραφο
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, οι τουριστικές
επιπλωµένες επαύλεις ή κατοικίες καθώς και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα
υπάγονται στα «µη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα» και δεν παρέχουν πακέτα υπηρεσιών
όπως εστιατόρια µε αποτέλεσµα να µην τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ οµοειδών
επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες παρακείµενες του αιγιαλού οπότε στην περίπτωση
αυτή η δηµοπράτηση χώρου αιγιαλού για την τοποθέτηση καντίνας δεν δεσµεύεται από τον
περιορισµό της απόστασης των 100 µέτρων.
Τέλος επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού
όταν σε αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Επίσης δεν
επιτρέπεται παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού όταν η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους
φορείς πλην του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν υφίστανται νόµιµες παραχωρήσεις βάσει των
διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 σε εµπορικές επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται
χύδην φορτία σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και λοιπές επιχειρήσεις, όταν οι γεωµορφολογικές
συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις ή απόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα ασφάλειας
και υγείας των λουοµένων και όταν το εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο των έξι
(6) µέτρων. Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης.
Για την χωροθέτηση των θέσεων αιγιαλού από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα
πρέπει να εφαρµοσθεί η ως άνω νοµοθεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα αυστηρή καθώς επί
κοινοχρήστων πραγµάτων, όπως είναι ο αιγιαλός υφίσταται µεγαλύτερος κίνδυνος κατάληψης
ή αυθαίρετης χρήσης από ό,τι για τα λοιπά δηµόσια κτήµατα.
Επίσης θα πρέπει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να καθορισθεί η τιµή παραχώρησης
κατά θέση καθώς και ο τρόπος καταβολής του µισθώµατος, αφού στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά
ότι θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το 30% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς και το ποσό της εγγυητικής επιστολής στην περίπτωση
δηµοπρασίας που θα κατατεθεί και θα παραµείνει στον ΟΤΑ, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η παράβαση των διατάξεων του νόµου ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την παραχώρηση αιγιαλού επισύρει ποινικές κυρώσεις για το αρµόδιο όργανο, επιβολή
προστίµων και αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης ακόµη και ανάκληση της παραχώρησης

από το ∆ηµόσιο προς τον ΟΤΑ, που διαχειρίζεται τον αιγιαλό κατά τρόπο αντισυµβατικό και
παράνοµο, γεγονός που θα αποτελούσε σηµαντική απώλεια εσόδων για το ∆ήµο.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τις νόµιµες και εµπρόθεσµες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και
την εισήγηση από τον αρµόδιο µηχανικό των προς παραχώρηση τµηµάτων, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο ανάλογο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη, τα τµήµατα του αιγιαλού για την
απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον
αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ηµ. Κόµητα
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
Θεόφιλου Μιχαλάτου
(Μαρίνα ΑΞΤΕ)
Άµµες
΄Εµπροσθεν επιχ.
Τραυλού Αγγελική
Άη Χέλης
Έµπροσθεν
επιχείρησης
Γερ.
Καρλούκα
Λουρδάς
Έµπροσθεν επιχειρ.
Κρήτης-Ειρήνης
Θωµάτου
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κοκκαλά
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιονυσίου Μαγουλά

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
15Χ12=180 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
18,30Χ10=183 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21Χ10=210 τ.µ.
495 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

14,40Χ14=201,60 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

46,35Χ10=463,50

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ8=320 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σάµη
Έµπροσθεν επιχ.
Κάµπινγκ
Φρειδερίκης ΒερτχάιµΒαλέτα
Αντίσαµος
Έµπροσθεν επιχ.
Αναστάσιου
Βαλλάτου-Ιωαν.
Βαλλάτου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
52Χ3=156 τ.µ.

Οµπρέλες- ξαπλώστρες

43,80Χ11=481,80
τ.µ.

ΤΙΜΗ

Έµπροσθεν επιχ.
Γεράσιµος Βουτσινάς
ΕΕ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

43,50Χ11=478,50
τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άσσος
Έµπροσθεν
Σωτηρίου
Παλιογιάννη

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

20,54 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αγία Ευφηµία
Έµπροσθεν επιχ. Τραπεζοκαθίσµατα
Άννας ∆αούση

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

58,11 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πλατύς Γιαλός
Έµπροσθεν ξενοδοχ.
Επιχείρ.
White Rocks
Έµπροσθεν ξενοδ.
επιχ.
Mediterranee
Φανάρι
Έµπροσθεν επιχ.
Στεφανίας Βαλέτα και
Σία ΕΕ
( κάµπινγκ)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
146 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

880 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση.
-∆εν
προσκόµισε
δικαιολογητικά.
- Είναι εκτός αρµοδιότητας
∆ήµου διότι βρίσκεται σε
Χερσαία Ζώνη Λιµένα

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βραχινάρι
Έµπροσθεν
∆ιονυσίου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες
&

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

50Χ10=500 τ.µ.

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

Ευαγγέλου
Ρεµούντη
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Αφοί Ευαγγελάτου
ΑΕΞΤΕ (∆ελφίνια)
Λέπεδα
Έµπροσθεν επιχ.
Παναγή Έρτσου
Κουνόπετρα
Έµπροσθεν επιχ.
Χριστίνας Κούτση
Πετανοί
Έµπροσθεν επιχ.
Γρηγόρη
Παντόπουλου
Πετανοί
Έµπροσθεν επιχ.
Ερασµίας Πετράτου
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Βασιλείου Λεγάτου

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ
40Χ10=400 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

15Χ15=225 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ3=90 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

52,50Χ7=367,5 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

33,50Χ14=469 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

34Χ12=408 τ.µ.
10Χ10=100 τ.µ.

Ξι
Έµπροσθεν επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες
Βασιλείου Λεγάτου
Παναγιώτης
Κουρούµαλος
Ληξούρι∆εµπονεράτα
Έµπροσθεν
ξεν.
επιχ.
∆ηµητρίου
Μεσσάρη
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Μαρίας Γιουβανάκη
Ληξούρι
Έµπροσθεν
ξεν.
επιχ.
Αφών
Φαρακλού ΑΕ
(ξενοδοχείο
SUMMERY)
Βάτσα
Έµπροσθεν επιχ.
Ευρώπης
Αντωνέλλου
Μέγας Λάκκος
Έµπροσθεν επιχ.
Ζαχαρένιας

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12=480 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση:
∆εν
διαθέτει
άδεια
λειτουργίας
Απορρίπτεται η αίτηση.
- Μεταξύ της επιχ. και του
αιγιαλού παρεµβάλλεται το
δηµόσιο κτήµα ΒΚ 34
(παλαιός αιγιαλός).

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ10=300 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Απορρίπτεται η αίτηση.
- Μεταξύ της επιχ. και του
αιγιαλού παρεµβάλλεται το
δηµόσιο κτήµα ΒΚ 34
(παλαιός αιγιαλός).

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ5=125 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

38Χ5=190 τ.µ.

Φραγκάκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κατελειός
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κωνσταντάτου
Κατελειός
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιονυσίας Θωµά
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Ιωάννη
Καππάτου
(ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ ΑΕ)
Σκάλα
Έµπροσθεν επιχ.
Νικ.
Βογιατζής
(ΠΙΚΙΟΝΑΣ)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Νικόλαου Κουρκουµέλη
(PASPALIS)
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
ΠαπαναστασάτοςΚαλογηράτος
Σκάλα
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί
Μεταξά Ο.Ε.
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Παρασκευά Κορκού
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Βισάλ ∆ιακρούση
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Φωτεινής
Κλωνή
(ΑΝΑΣΣΑ)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Μάριου Κουρκουµέλη
(VILLA COSTA)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ανδρέα Γρουζή

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Θαλάσσια σπορ
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4Χ4=16 τ.µ.
Απέσυρε την αίτηση της

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12,5=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
50Χ10=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

26Χ19=494 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Αγγελικής
Κωνσταντάτου
ΑΕ
(Regina de l’ aqua)
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Ιόνιαν Σταρ9 Μούσες
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κουρκουµέλη
(ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ)
Κατελειός
Έµπροσθεν επιχ. ∆.
Μανέντης & Σία Ε.Ε.
Κατελειός
APOSTOLATOS
UNITED FIVE ΙΚΕ

Κατελειός
APOSTOLATOS
UNITED FIVE ΙΚΕ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
60Χ15=900 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

34Χ14=476 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
28Χ16,5=462 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
Στην προβολή της επιχ.
υφίστανται κατασκευές
χωρίς άδεια
Οµπρέλες-ξαπλώστρεςΑπορρίπτεται η αίτηση.
καθίσµατα
Στο ακίνητο δεν υπάρχει
κτιριακή υποδοµή ούτε
υπάρχει προϋφιστάµενη
άσκηση
νόµιµης
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
που
εντάσσεται στην έννοια
του κέντρου αναψυχής
Θαλάσσια
αθλήµατα- Απορρίπτεται η αίτηση.
σκίαστρο
Στο ακίνητο δεν υπάρχει
κτιριακή υποδοµή ούτε
υπάρχει προϋφιστάµενη
άσκηση
νόµιµης
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
που
εντάσσεται στην έννοια
του κέντρου αναψυχής

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

την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0005159/586Β΄/ΕΞ2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση

•

την υπ΄ αριθ. ∆∆Π0006398/691ΒΈξ2015/27-04-2015 νεώτερη Κ.Υ.Α.

•

την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού –Παραλίας
∆ήµου Κεφαλλονιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης όπως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ηµ. Κόµητα
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
Θεόφιλου Μιχαλάτου
(Μαρίνα ΑΞΤΕ)
Άµµες
΄Εµπροσθεν επιχ.
Τραυλού Αγγελική
Άη Χέλης
Έµπροσθεν
επιχείρησης
Γερ.
Καρλούκα
Λουρδάς
Έµπροσθεν επιχειρ.
Κρήτης-Ειρήνης
Θωµάτου
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κοκκαλά
Λουρδάτα
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιονυσίου Μαγουλά

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
15Χ12=180 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
18,30Χ10=183 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
21Χ10=210 τ.µ.
495 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

14,40Χ14=201,60 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

46,35Χ10=463,50

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ8=320 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Σάµη
Έµπροσθεν επιχ.
Κάµπινγκ
Φρειδερίκης ΒερτχάιµΒαλέτα
Αντίσαµος
Έµπροσθεν επιχ.
Αναστάσιου
Βαλλάτου-Ιωαν.
Βαλλάτου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
52Χ3=156 τ.µ.

Οµπρέλες- ξαπλώστρες

43,80Χ11=481,80
τ.µ.

ΤΙΜΗ

Έµπροσθεν επιχ.
Γεράσιµος Βουτσινάς
ΕΕ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

43,50Χ11=478,50
τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Άσσος
Έµπροσθεν
Σωτηρίου
Παλιογιάννη

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

20,54 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αγία Ευφηµία
Έµπροσθεν επιχ. Τραπεζοκαθίσµατα
Άννας ∆αούση

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

58,11 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πλατύς Γιαλός
Έµπροσθεν ξενοδοχ.
Επιχείρ.
White Rocks
Έµπροσθεν ξενοδ.
επιχ.
Mediterranee
Φανάρι
Έµπροσθεν επιχ.
Στεφανίας Βαλέτα και
Σία ΕΕ
( κάµπινγκ)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΤΙΜΗ

Οµπρέλες- ξαπλώστρες
146 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

880 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση.
-∆εν
προσκόµισε
δικαιολογητικά.
- Είναι εκτός αρµοδιότητας
∆ήµου διότι βρίσκεται σε
Χερσαία Ζώνη Λιµένα

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Βραχινάρι
Έµπροσθεν
∆ιονυσίου

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες
&

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

50Χ10=500 τ.µ.

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

Ευαγγέλου
Ρεµούντη
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Αφοί Ευαγγελάτου
ΑΕΞΤΕ (∆ελφίνια)
Λέπεδα
Έµπροσθεν επιχ.
Παναγή Έρτσου
Κουνόπετρα
Έµπροσθεν επιχ.
Χριστίνας Κούτση
Πετανοί
Έµπροσθεν επιχ.
Γρηγόρη
Παντόπουλου
Πετανοί
Έµπροσθεν επιχ.
Ερασµίας Πετράτου
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Βασιλείου Λεγάτου

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ
40Χ10=400 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

15Χ15=225 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ3=90 τ.µ.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

52,50Χ7=367,5 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

33,50Χ14=469 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρεςθαλάσσια σπορ

34Χ12=408 τ.µ.
10Χ10=100 τ.µ.

Ξι
Έµπροσθεν επιχ. Οµπρέλες-ξαπλώστρες
Βασιλείου Λεγάτου
Παναγιώτης
Κουρούµαλος
Ληξούρι∆εµπονεράτα
Έµπροσθεν
ξεν.
επιχ.
∆ηµητρίου
Μεσσάρη
Ξι
Έµπροσθεν επιχ.
Μαρίας Γιουβανάκη
Ληξούρι
Έµπροσθεν
ξεν.
επιχ.
Αφών
Φαρακλού ΑΕ
(ξενοδοχείο
SUMMERY)
Βάτσα
Έµπροσθεν επιχ.
Ευρώπης
Αντωνέλλου
Μέγας Λάκκος
Έµπροσθεν επιχ.
Ζαχαρένιας

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12=480 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση:
∆εν
διαθέτει
άδεια
λειτουργίας
Απορρίπτεται η αίτηση.
- Μεταξύ της επιχ. και του
αιγιαλού παρεµβάλλεται το
δηµόσιο κτήµα ΒΚ 34
(παλαιός αιγιαλός).

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ10=300 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Απορρίπτεται η αίτηση.
- Μεταξύ της επιχ. και του
αιγιαλού παρεµβάλλεται το
δηµόσιο κτήµα ΒΚ 34
(παλαιός αιγιαλός).

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ5=125 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

38Χ5=190 τ.µ.

Φραγκάκη

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κατελειός
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κωνσταντάτου
Κατελειός
Έµπροσθεν
επιχ.
∆ιονυσίας Θωµά
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Ιωάννη
Καππάτου
(ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ ΑΕ)
Σκάλα
Έµπροσθεν επιχ.
Νικ.
Βογιατζής
(ΠΙΚΙΟΝΑΣ)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Νικόλαου Κουρκουµέλη
(PASPALIS)
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
ΠαπαναστασάτοςΚαλογηράτος
Σκάλα
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί
Μεταξά Ο.Ε.
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Παρασκευά Κορκού
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Βισάλ ∆ιακρούση
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Φωτεινής
Κλωνή
(ΑΝΑΣΣΑ)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Μάριου Κουρκουµέλη
(VILLA COSTA)
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ανδρέα Γρουζή

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Θαλάσσια σπορ
Οµπρέλες-ξαπλώστρες

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

4Χ4=16 τ.µ.
Απέσυρε την αίτηση της

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

40Χ12,5=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
50Χ10=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

26Χ19=494 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

25Χ20=500 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
30Χ16,5=495 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

45Χ11=495 τ.µ.

ΤΙΜΗ
ΘΕΣΗΣ

Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Αγγελικής
Κωνσταντάτου
ΑΕ
(Regina de l’ aqua)
Σκάλα
Έµπροσθεν ξεν. επιχ.
Ιόνιαν Σταρ9 Μούσες
Σκάλα
Έµπροσθεν
επιχ.
Ιωάννη Κουρκουµέλη
(ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ)
Κατελειός
Έµπροσθεν επιχ. ∆.
Μανέντης & Σία Ε.Ε.
Κατελειός
APOSTOLATOS
UNITED FIVE ΙΚΕ

Κατελειός
APOSTOLATOS
UNITED FIVE ΙΚΕ

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
60Χ15=900 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

34Χ14=476 τ.µ.

Οµπρέλες-ξαπλώστρες
28Χ16,5=462 τ.µ.
Απορρίπτεται η αίτηση.
Οµπρέλες-ξαπλώστρες
Στην προβολή της επιχ.
υφίστανται κατασκευές
χωρίς άδεια
Οµπρέλες-ξαπλώστρεςΑπορρίπτεται η αίτηση.
καθίσµατα
Στο ακίνητο δεν υπάρχει
κτιριακή υποδοµή ούτε
υπάρχει προϋφιστάµενη
άσκηση
νόµιµης
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
που
εντάσσεται στην έννοια
του κέντρου αναψυχής
Θαλάσσια
αθλήµατα- Απορρίπτεται η αίτηση.
σκίαστρο
Στο ακίνητο δεν υπάρχει
κτιριακή υποδοµή ούτε
υπάρχει προϋφιστάµενη
άσκηση
νόµιµης
επιχειρηµατικής
δραστηριότητας
που
εντάσσεται στην έννοια
του κέντρου αναψυχής

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: 75ΒΞΩΕ5-ΝΧ3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8 η Μαΐου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 41 /2015

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης αδείας
αναψυχής στον Καραβάδο Λειβαθούς

ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης

Στο Αργοστόλι, σήµερα 8 η Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16453/5-05-2015 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 επτά (7 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Αντώνιος Γεωργόπουλος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (αποχώρησε στην 41/2015)
5. Σπυρίδων Σαµούρης.
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. 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

προϊστάµενης του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :

Σας διαβιβάζουµε την Αριθ. πρωτ. 16941/7-5-2014 αίτηση του ∆ιονυσίου Λασκαράτου του
Γεωργίου για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής στον Καραβάδο
Λειβαθούς.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη σηµειώνουν ότι πρέπει στην αίτηση που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι για
την ίδρυση των καταστηµάτων τους να καθορίζουν και την ακριβή τοποθεσία αυτών .
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 . ∆ιονυσίου Λασκαράτου
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. ∆ιονύσιο Λασκαράτο του Γεωργίου , προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
επιχείρησης αναψυχής στον Καραβάδο 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΣΨ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α∆Α Ω9Ζ3ΩΕ5-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8 η Μαΐου
2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2015

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης αδείας ίδρυσης καταστήµατος αποθήκης τροφίµων

και ποτών χονδρικού εµπορίου στα Τραυλιάτα Λειβαθούς .

Στο Αργοστόλι, σήµερα 8 η Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16453/5-05-2015 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 επτά (7 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Αντώνιος Γεωργόπουλος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (αποχώρησε στην 41/2015)
5. Σπυρίδων Σαµούρης.
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. 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

προϊστάµενης του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :

Σας ∆ιαβιβάζουµε

την αριθ. πρωτ. 16762/6-5-2015 αίτηση του ∆ηµητρίου Αϊβαλιώτη

εκπροσώπου της Ετ: 3 ∆ΕΛΤΑ Α.Ε. για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος αποθήκης
τροφίµων και ποτών χονδρικού εµπορίου στα Τραυλιάτα Λειβαθούς .
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη σηµειώνουν ότι πρέπει στην αίτηση που καταθέτουν οι ενδιαφερόµενοι για
την ίδρυση των καταστηµάτων τους να καθορίζουν και την ακριβή τοποθεσία αυτών .
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 . ∆ηµητρίου Αϊβαλιώτη εκπροσώπου της Ετ: 3 ∆ΕΛΤΑ Α.Ε
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. ∆ηµητρίου Αϊβαλιώτη εκπρόσωπο της Εταιρίας : 3 ∆ΕΛΤΑ Α.Ε , προέγκριση
ίδρυσης καταστήµατος αποθήκης τροφίµων και ποτών χονδρικού εµπορίου στα Τραυλιάτα
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: Ω28ΛΩΕ5-0ΞΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 4 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8 η
Μαΐου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

43 /2015

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 39166/20-8-2014 αίτησης.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 8 η Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16453/5-05-2015 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 επτά (7 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Αντώνιος Γεωργόπουλος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (αποχώρησε στην 41/2015)
5. Σπυρίδων Σαµούρης.
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. Γεώργιος Τζωρτζάτος
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί
της 39166/20-8-2014 αίτησης.» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ
πρωτ. 39166/20-08-2014 αίτηση του κ. Νικόλαου Μπενετάτου του Αγαµέµνονα η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής :

Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 6591/16-04-2015
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής:

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

Την µε αριθµ. πρωτ. 3 9 1 6 6 /20-08-2014 αίτηση του Μπενετάτου Νικολάου του
Αγαµέµνονα, για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου
οχηµάτων και

απαγόρευσης

στάσης-στάθµευσης

έµπροσθεν

της

εισόδου-

εξόδου του ιδιωτικού χώρου στάθµευσης της πολυκατοικίας, µε τα συνηµµένα αυτής

δικαιολογητικά (α. την αριθµ. 213/2009 οικοδοµική άδεια της ∆/νσης Πολεοδοµίας,
β. το από Ιανουαρίου 2013 τοπογραφικό διάγραµµα της πολιτικού µηχανικού Ελένης
Παυλάτου, θεωρηµένο γ. την από Ιουνίου 2009 κάτοψη υπογείου)
•

Το υπ. αρ. 242/16-02-2015 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης – Τµήµα
ελέγχου κατασκευών και

την συνηµµένη σε αυτό έκθεση αυτοψίας (Α.Π. 6591/20-

02-2015).
•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
1. Την χορήγηση άδεια τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχηµάτων
και απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης έµπροσθεν της εισόδου-εξόδου
του ιδιωτικού χώρου στάθµευσης της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί
της οδού Γερ. Καλλιγά εντός πόλεως Αργοστολίου Ο.Τ 213.
2. Το κόστος τόσο της προµήθειας και όσο της τοποθέτησης των
κατάλληλων πινακίδων επί του τοίχου ή της πόρτας εισόδου του ιδιωτικού
χώρου στάθµευσης θα βαρύνει τον αιτούντα. Οι πινακίδες θα
αναγράφουν και τον αριθµό της εγκριτικής απόφασης.
3. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων σήµανσης θα υποδειχθεί
από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών».
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
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α∆Α: Ω9Φ1ΩΕ5-Θ55
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8 η
Μαΐου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

44 /2015

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 9626/13-03-2015 αίτησης.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 8 η Μαΐου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16453/5-05-2015 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 επτά (7 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (αποχώρησε στην 41/2015)
5. Σπυρίδων Σαµούρης.
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. Γεώργιος Τζωρτζάτος
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 9626/13-032015 αίτησης.» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την παραπάνω αίτηση της κ.
Άννα Πετράτου –∆ρακοπούλου. η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 9626/24-04-2015
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής:

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

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Να παραπεµφθεί το θέµα για την χορήγηση θέσης στάθµευσης σε ειδικές κατηγορίες
επαγγελµατιών ( ιατρεία) στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.
2. Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να µην χορηγηθεί θέση στάθµευσης , επί της Λεωφόρου Βεργωτή 36 στο Αργοστόλι µπροστά
από το ιατρείο της κ. Άννας Πετράτου –∆ρακοπούλου σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας
Υπηρεσίας.
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

