
 

2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και     
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο 
Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 130/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. κ. Κοκκόση Ανδρέα 
Αργοστόλι 
2. Αστυνοµικό Τµήµα Αργοστολίου 
3. Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 59835 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       1.      Τµήµα Αδειοδοτήσεων  και 

  

τηλ: 2671022933                                                ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 130/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος 
αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας 
λειτουργίας καταστήµατος µε την επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση 
Ανδρέα στο Αργοστόλι η οποία έχει ως εξής: 
Με το αριθ. 53408/15976/3-10-2013 έγγραφο του τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής 
& υγειονοµικού ελέγχου, µε συνηµµένη την έκθεση υγειονοµικού ελέγχου που 
αναφέρεται στο κατάστηµα µε την επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» εντός ΚΤΕΛ 
ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα του Νικολάου και µε την οποία µας γίνεται γνωστή η 
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τη χορηγηθείσα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. κατασκευή ξύλινης πέργκολας, τοποθέτηση 
καταψύκτη σε εξωτερικό χώρο και ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρο της 
παραλίας τροποποιώντας την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 
Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί προσωρινά µέχρι την επαναφορά του σύµφωνα µε 
τους όρους της άδειας του η οποία θα πρέπει να διαπιστωθεί από την υγειονοµική 
υπηρεσία.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τα µέλη ότι το ίδιο θέµα συζητήθηκε σε 
προηγούµενη συνεδρίαση της Επιτροπής την 29-10-13 και οµόφωνα χορηγήθηκε 
µικρή αναβολή κατόπιν αιτήµατος του δικηγόρου του κ. Κοκκόση. Η απόφαση 
κοινοποιήθηκε στη ∆/νση Υγείας προκειµένου να προσκοµίσει στην Επιτροπή µας 
εντός πενθηµέρου νέα έκθεση αυτοψίας κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας η οποία 
µέχρι σήµερα δεν έχει σταλεί. Επίσης ενηµέρωσε για το αριθ. πρωτ. 57318/17301/29-
11-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρή µε το οποίο αναφέρει ότι η ∆/νση 



Υγείας δεν δύναται να αποστείλει έκθεση ελέγχου για την επιχείρηση µε την 
επωνυµία ΣΟΥΛΑΤΣΟ παρόλο που έχει διενεργήσει έλεγχο διότι δεν έχουν σταλεί 
στοιχεία από τη ∆/ση του ΚΤΕΛ. 

Παρών στη συζήτηση του θέµατος ήταν ο κ. Κοκκόσης Ανδρέας και ο δικηγόρος 
του κ. Μπουρµπούλης Σπύρος καθώς και ο καταγγέλων κ. Νεόφυτος Κων/νος και οι 
κ.κ. Παναγιωτάτος και Γιαννάτος. 

Ο κ. Μπουρµπούλης εκπροσωπώντας τον κ. Κοκκόση Ανδρέα προσκόµισε την 
αριθ. πρωτ. 69334/21375/5-12-2013 έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης που 
πραγµατοποιήθηκε την 6-11-2013 µε βάση την οποία η ∆/νση Υγείας δεν είναι 
δυνατόν να βεβαιώσει εάν το κατάστηµα µε την επωνυµία ΣΟΥΛΑΤΣΟ εντός ΚΤΕΛ 
λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 
Παρακαλείται ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς και η Εταιρεία ΚΤΕΛ να διευκρινίσουν τους 
όρους λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες 
διαπιστώσεις.  

Ο πρόεδρος ενηµέρωσε ότι η συγκεκριµένη έκθεση δεν έχει αποσταλεί στο ∆ήµο. 
Το µέλος της Επιτροπής κ. Κουρούκλης προτείνει να αναβληθεί η προσωρινή 

ανάκληση µε βάση τη νέα έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης ώστε να διευκρινιστούν 
τα στοιχεία που αναφέρονται σ’  αυτήν 

Την πρόταση αυτή ψηφίζουν ο κ. Γρηγορόπουλος Σταύρος, ο κ. Σταµούλης 
Κυριάκος, ο κ. Βαγιωνίτης Γεράσιµος καθώς και ο κ. Βανδώρος Παναγής ο οποίος 
συµπληρώνει ότι πρέπει να υπάρχει και η γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας.  

Ο κ. Κοκκόσης ∆ιονύσιος δηλώνει κώλυµα και δεν ψηφίζει. 
Ο κ. Κωνσταντάκης Άγγελος ψηφίζει υπέρ της αναβολής εκτιµώντας ότι µε βάση 

το έγγραφο του κ. Κουρή δεν γίνεται σωστές ενέργειες από τη ∆/νση Υγείας. 
Ο κ. Κεκάτος προτείνει να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της 
υπηρεσίας την τοποθέτηση του δικηγόρου κ. Μπουρµπούλη, και τις προτάσεις και 
τοποθετήσεις των µελών της επιτροπής  και  είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας 
του καταστήµατος µε την επωνυµία ΣΟΥΛΑΤΣΟ λαµβάνοντας υπόψη τη νέα έκθεση 
υγειονοµικής επιθεώρησης της ∆/νσης Υγείας που κατατέθηκε αυθηµερόν από τον κ. 
Μπουρµπούλη δικηγόρο του κ. Κοκκόση Ανδρέα ιδιοκτήτη του ως άνω 
καταστήµατος. 

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για σχετική 
γνωµοδότηση 

  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 



 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «ΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ» ιδιοκτησίας Κολαϊτη Σωτήριου στη 
Λάσση 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 131/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  
κ. Κολαϊτη Σωτήριο 
Λάσση Αργοστόλι 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 52734 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                           Tµήµα Αδειοδοτήσεων  και 

  

τηλ: 2671022933                                                ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 131/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «ΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ» ιδιοκτησίας Κολαϊτη Σωτήριου στη 
Λάσση 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης 
για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «ΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ» ιδιοκτησίας Κολαϊτη Σωτήριου στη Λάσση η οποία έχει 
ως εξής: 
Με την αριθ. 60166/18138/23-10-2013 έκθεση ελέγχου του τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστηµα 
Αναψυκτήριο (χωρίς παρασκευαστήριο) ιδιοκτησίας Σωτηρίου Κολαίτη του 
Ευαγγέλου που βρίσκεται στην περιοχή Λάσσης στο Αργοστόλι, µας γίνεται γνωστή 
η ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος π.χ. α) η 
επιχείρηση έχει προβεί σε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας της, καθώς όπως προέκυψε από έλεγχο και την απόδειξη 
λιανικής πώλησης, λειτουργεί ως ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ∆ΩΡΩΝ. Β) έχει διαµορφωθεί χώρος πώλησης άρτου, σε συνέχεια του 
τµήµατος παντοπωλείου, γ) ο άρτος και τα προϊόντα αρτοποιίας διατίθενται σε ράφια 
χωρίς να είναι συσκευασµένα σε κλειστή συσκευασία από κατάλληλο υλικό που να 
αναγράφει τα απαραίτητα στοιχεία για το διατιθέµενο είδος όπως: 1.Επωνυµία και 
διεύθυνση παρασκευής των ειδών 2) Ονοµασία πώλησης 3. Καθαρό βάρος και 
ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας µε ανεξίτηλη σφραγίδα, 4. Κατάλογο 
συστατικών όπως προβλέπεται από τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3526/2007 σχετικά µε 
τη µεταφορά διάθεση και πώληση άρτου και αρτοπαρασκευασµάτων , γεγονός που 



συνιστά τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της αρχικά χορηγηθείσας άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος. Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί 
οριστικά και εφόσον δεν είναι δυνατή η επαναφορά του καταστήµατος στους 
αρχικούς όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του θα πρέπει να προβεί στην 
έκδοση νέας άδειας. 
Ο πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν για την οριστική ανάκληση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος µε βάση την ανωτέρω 
αναφερόµενη εισήγηση.  
Ο κ. Γρηγορόπουλος προτείνει την προσωρινή ανάκληση όχι την οριστική ανάκληση 
µε βάση απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µην κλείνουν καταστήµατα στη 
Λάσση. 
Υπέρ της πρότασης του κ. Γρηγορόπουλου ψηφίζουν οι.κ.κ. 1)Βανδώρος Παναγής 2) 
Κωνσταντάκης Άγγελος 3)Σταµούλης Κυριάκος 4) Γρηγορόπουλος Σταύρος 5) 
Κοκκόσης ∆ιονύσιος 6)Κουρούκλης Ιωάννης 7) Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της  την εισήγηση 
της υπηρεσίας, την αριθ. 60166/18138/23-10-2013 έκθεση ελέγχου του τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου,  την πρόταση του Προέδρου  και  
είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
µε την επωνυµία «ΤΟ ∆ΕΛΦΙΝΙ» λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του 
τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο 
ανωτέρω κατάστηµα ιδιοκτησίας Σωτηρίου Κολαίτη του Ευαγγέλου στη Λάσση 
Αργοστολίου.  

  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο 
Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 132/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  
 κ. Qose Kelmed 
Αργοστόλι 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 53318 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                            Τµήµα Αδειοδοτήσεων  και 

  

τηλ: 2671022933                                                ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 132/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο 
Αργοστόλι 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης 
για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο Αργοστόλι η οποία έχει ως 
εξής: 
Με την αριθ. 60410/18241/25-10-2013 έκθεση ελέγχου του Τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστηµα 
Καφενείο – Οβελιστήριο µε την επωνυµία «Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» ιδιοκτησίας Qose 
Kelmed του Hilli που βρίσκεται στην οδό Μοµφεράτου & Αντ. Τρίτση 1 στο 
Αργοστόλι, µας γίνεται γνωστή  η ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατος π.χ. α) ∆ιαµόρφωση παρασκευαστηρίου µε συγκρότηση (Ψησταριά, 
γύρος, φριτέζα) εντός εσωτερικού χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, γεγονός 
που συνιστά τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της αρχικώς χορηγηθείσας άδειας 
ίδρυσης & λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος. Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί 
προσωρινά µέχρι την επαναφορά του σύµφωνα µε τους όρους της αδείαςτου η οποία 
και θα πρέπει να διαπιστωθεί από την υγειονοµική υπηρεσία. 
Ο πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν για την προσωρινή ανάκληση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος µε βάση την ανωτέρω 
αναφερόµενη εισήγηση.  



Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της  την εισήγηση 
της υπηρεσίας, την αριθ. 60410/18241/25-10-2013 έκθεση ελέγχου του τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου,  την πρόταση του Προέδρου  και  
είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος 
µε την επωνυµία «Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του 
τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο 
ανωτέρω κατάστηµα ιδιοκτησίας Qose Kelmed του Hilli που βρίσκεται στην οδό 
Μοµφεράτου & Αντ. Τρίτση 1 στο Αργοστόλι. 

 Το µέλος της Επιτροπής κ. Βανδώρος Παναγής µειοψηφεί και ψηφίζει λευκό 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «AVERTO» 
ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου στο Ξι ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 133/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Λεγάτο Βασίλειο  
Ξι Κατωγής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 52653 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 133/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «AVERTO» 
ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου στο Ξι ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Λεγάτου Βασίλειου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα AVERTΟ  στο Ξι Κατωγής 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. 
Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα  µε την επωνυµία 
AVERTO, του κ. Λεγάτου Βασίλειου  στο Ξι Κατωγής ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 
3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 



           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα Καφετέρια 
Μπαρ  ιδιοκτησίας κ. τραυλού Μιχαήλ στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 
Πρόννων  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 134/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Τραυλό Μιχαήλ 
Σκάλα 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 52912 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 134/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα Καφετέρια Μπαρ  
ιδιοκτησίας κ. τραυλού Μιχαήλ στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Τραυλού Μιχαήλ  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια Μπαρ στη Σκάλα  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού Πρόννων 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. 
Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα  Καφετέρια Μπαρ, του κ. 
Τραυλού Μιχαήλ στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. 
Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 



           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα “SUNSET”  
ιδιοκτησίας κ. Κόµητα ∆ηµήτριου στα Λουρδάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 135/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κόµητα ∆ηµήτριο 
Λουρδάτα Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 53209 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 135/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα “SUNSET”  
ιδιοκτησίας κ. Κόµητα ∆ηµήτριου στα Λουρδάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Κόµητα ∆ηµήτριου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα “SUNSET” στα Λουρδάτα  
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. 
Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα  “SUNSET’ του κ. Κόµητα 
∆ηµήτριου στα Λουρδάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  



                                                   
Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 111/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 136/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Μουρελάτο Νικόλαο του Ευαγγέλου 
Χαβδάτα Παλικής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 55377 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Tµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                     εµπορικών δραστηριοτήτων 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 136/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 111/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που αφορά προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το έβδοµο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την έκθεση ελέγχου της ∆/νσης Υγείας και Κοιν. Μέριµνας στο 
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του κ. Μουρελάτου Νικόλαου του 
Ευαγγέλου µε βάση την οποία θα πρέπει να τροποποιηθεί η υπ’  αριθ. 111/2013 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την προέγκριση αδείας 
λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος από επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς 
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής, σε επιχείρηση λιανικού και 
χονδρικού εµπορίου – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα 
παντοπωλείου – κατεψυγµένων προϊόντων – οπωροπωλείο Επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – 
επιχείρηση αναψυχής  

 Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να γνωµοδοτήσουν σχετικά  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, και την έκθεση ελέγχου της ∆/νσης Υγείας και Κοιν. 
Μέριµνας 

          

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τροποποιεί την αριθ. 111/2013 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά την προέγκριση αδείας λειτουργίας του καταστήµατος 



του κ. Μουρελάτου Νικόλαου του Ευαγγέλου από επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής, σε επιχείρηση 
λιανικού και χονδρικού εµπορίου – επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και 
ποτών µε τµήµατα παντοπωλείου – κατεψυγµένων προϊόντων – οπωροπωλείο 
Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ, Κουρούκλη 
Χριστόφορου στις Μηνιές 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 137/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κουρούκλη Χριστόφορο 
Μηνιές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 57991 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Tµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                     εµπορικών δραστηριοτήτων 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 137/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ, Κουρούκλη Χριστόφορου στις 
Μηνιές 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αίτηση του κ. Κουρούκλη Χριστόφορου  και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για τηνχορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην παραλία Μεγάλη 
Άµµος στις Μηνιές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 80 Ν.3463/06. 
Από το τµήµα αδειοδοτήσεων εστάλη θετική εισήγηση δεδοµένου ότι η καντίνα 
παραχωρήθηκε στον ανωτέρω ενδιαφερόµενο κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν.3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Χορηγεί στον κ. Κουρούκλη Χριστόφορο άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας στην 
παραλία Μεγάλη Άµµος στις Μηνιές επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος κρεοπωλείου του κ. Μαγουλά Παναγιώτη στην τοπική Κοινότητα 
Βλαχάτων ∆.Ε.  Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 138/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Μαγουλά Παναγιώτη  
 τοπική Κοινότητα Βλαχάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 57421 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 138/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
κρεοπωλείου του κ. Μαγουλά Παναγιώτη στην τοπική Κοινότητα Βλαχάτων ∆.Ε.  
Λειβαθούς 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αίτηση του κ. Μαγουλά Παναγιώτη  και συνηµµένα δικαιολογητικά 
για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος κρεοπωλείου στην τοπική 
Κοινότητα Βλαχάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 80 Ν. 3463/06.  
Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου 
υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον κ. Μαγουλά Παναγιώτη  προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
κρεοπωλείου στην τοπική Κοινότητα Βλαχάτων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  



                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για καθορισµό θέσεων κάδων απορριµµάτων και 
ανακύκλωσης Τ.Κ. Καραβοµύλου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 139/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. ∆/νση Καθαριότητας  
2. Τ.Κ. Καραβοµύλου 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 139/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για καθορισµό θέσεων κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης Τ.Κ. 
Καραβοµύλου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας σχετικά µε γνωµοδότηση για 
καθορισµό θέσεων κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης Τ.Κ. Καραβοµύλου 
αναλυτικά ως εξής: 
ΘΕΜΑ : «Καθορισµός θέσεων κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης 
Τ.Κ Καραβοµύλου» 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Υποβάλλονται συνηµµένα: 
   - Το υπ. αρ. 44075/16-9-13 έγγραφο που αφορά την 23/2013 Απόφαση της 
Τ.Κ Καραβοµύλου. 
     -  Η  υπ. αρ. 23/2013 Απόφαση της Τ.Κ Καραβοµύλου. 
     -  Σχέδιο µε τις προτεινόµενες θέσεις των κάδων απορριµµάτων & 
ανακύκλωσης στον οικισµό Καραβόµυλο. 
       - Το υπ. αρ. 51129/16-1013 έγγραφο της Υπηρεσίας µας προς την 
Εταιρία ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης ΟΤΑ Α.Ε. 
      
   Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύµφωνα µε : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
   Ποιότητας Ζωής 
     - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού 
Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου Κεφ/νιάς 



     -  Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα 
της Υπηρεσίας µας να προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την 
τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης. 
 
  - Και έχοντας υπόψη την ανάγκη οριστικοποίησης των θέσεων των κάδων 
όπως στην 23/2013 Απόφαση της Τ.Κ αναφέρεται, η Υπηρεσία µας κατόπιν 
επιτόπιας αυτοψίας παρουσία της Προέδρου της Τ.Κ και λαµβάνοντας υπόψη 
την λειτουργικότητα, την ασφάλεια & υγιεινή, την αισθητική, τις τοπικές 
συνθήκες και ιδιαιτερότητες, προσδιορίζει σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο 
τις οριστικές θέσεις (έχοντας ενηµερώσει και την  Εταιρία ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης ΟΤΑ Α.Ε. για πιθανόν & δικές της απόψεις 
, πριν την λήψη της σχ. απόφασης). 
Σχετικά µε τις αυθαίρετες µετακινήσεις, παρεµπόδιση κλπ προβλέπεται  στο 
άρθρο 21 του Κανονισµού, η επιβολή προστίµου.    
   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ όπως αποφασίσει σχετικά: 

    -  Για την αποδοχή του σχεδίου µε τις προτεινόµενες θέσεις των κάδων 
απορριµµάτων & ανακύκλωσης του βασικού ιστού (κεντρικά σηµεία) του 
οικισµού Καραβοµύλου. 
      -  Για την εφαρµογή του, ώστε να γίνουν  από την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου όλες οι ενέργειες για την σχετική σήµανση - σηµατοδότηση: κίτρινη 
διαγράµµιση &, τοποθέτηση έµπροσθεν των κάδων κατάλληλων πλαστικών 
οριοδεικτών οδοστρώµατος. Επίσης όπου απαιτείται λόγω µεγάλων κλίσεων, 
κατάλληλο προστατευτικό κιγκλίδωµα σταθεροποίησης.  
 

 
                                                 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 07-11-13                               
                                                                                                                 ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
          Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
 Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (Γ) 
  
  ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                               ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε την 
ανωτέρω εισήγηση. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά για την αποδοχή του σχεδίου µε τις προτεινόµενες θέσεις των 
κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης του βασικού ιστού (κεντρικά σηµεία) του 
οικισµού Καραβοµύλου και την εφαρµογή του σύµφωνα µε την ανωτέρω 
αναφερόµενη εισήγηση. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για αποµάκρυνση κάδων έξω από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 140/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. ∆/νση Καθαριότητας  
2. 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 140/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για αποµάκρυνση κάδων έξω από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αργοστολίου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας σχετικά µε γνωµοδότηση για 
αποµάκρυνση κάδων έξω από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου αναλυτικά ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση για αποµάκρυνση κάδων έξω από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αργοστολίου» 
Υποβάλλεται συνηµµένα: 
   - Η υπ. αρ. 55490/14-11-13 αίτηση της Περ/κής ∆/νσης Π&∆ Εκπαίδευσης 
της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας που αφορά την αποµάκρυνση 
κάδων απορριµµάτων έµπροσθεν από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου 
για λόγους ασφάλειας και υγείας των µαθητών. 
         
    Έχοντας  υπόψη :            
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
   Ποιότητας Ζωής και 65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού 
Καθαριότητας  & Κ.Χ του ∆ήµου Κεφ/νιάς  
   - Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 
   - Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , 
Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 
24/13-02-12 



    - Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα 
της Υπηρεσίας µας να προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την 
τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης. 
    - Τα υπ.αρ. 8362/ΙΗ/01-03-10 και οικ8283/16-02-10 έγγραφα των Υπ. 
Παιδείας και Εσωτερικών αντίστοιχα, τα οποία συνοδεύουν συνηµµένα την 
παρούσα εισήγηση. 
 
   Και έχοντας υπόψη:  
 -την ιδιαιτερότητα της θέσης τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων 
έµπροσθεν σχολείου (πολύ κοντά στον προαύλιο χώρο) , από απόψεως 
ασφάλειας,  υγείας και ποιότητας ζωής των µαθητών στο χώρο αυτό (και την 
σχετική αίτηση). 
- το ότι στον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου δεν αναφέρονται 
περιπτώσεις τοποθέτησης κάδων απορριµµάτων έξω από σχολεία, εκκλησίες, 
κλπ  και προφανώς  καθότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει σαφές νοµοθετικό 
πλαίσιο που να καθορίζει µε ακρίβεια την θέση ενός κάδου οικιακών 
απορριµµάτων, παρά µόνο καλές πρακτικές και µέθοδοι που πηγάζουν από 
την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
  Με βάση την ανωτέρω εµπειρία οι κάδοι δεν είθισται να τοποθετούνται 
µπροστά από εισόδους παιδικών σταθµών, σχολείων, εκκλησιών κλπ. 
 
  Η Υπηρεσία µας µε βάση τα ανωτέρω , την αρµοδιότητα της (βλ. Ο.Ε.Υ 
άρθρο 14 και το άρθρο 7  της Κ.Υ.Α :Η.Π 50910/2727/03 ΦΕΚ 1909/03).   
  

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10)  

     Όπως αποφασίσει: 
     Την αποµάκρυνση του πράσινου κάδου απορριµµάτων (όχι 
απαραίτητα & των 2 κάδων της ανακύκλωσης) έξω από το σχολείο του 
3ου ∆ηµοτικού Αργοστολίου για λόγους ασφαλείας και υγείας των 
µαθητών. 
      Η τοποθέτηση για τον συγκεκριµένο πράσινο κάδο, να γίνει στον 
παρακείµενο δρόµο Γερµανού Καλλιγά (που υπάρχει ήδη ένας παρόµοιος 
~στα 90µ. ή εναλλακτικά στα ~70µ. βλ. σχέδιο).  
     Για την εφαρµογή να γίνουν  από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου όλες οι 
ενέργειες για την σχετική σήµανση - σηµατοδότηση: κίτρινη διαγράµµιση &, 
τοποθέτηση έµπροσθεν των κάδων, κατάλληλων πλαστικών οριοδεικτών 
οδοστρώµατος και όπου απαιτείται λόγω µεγάλων κλίσεων, κατάλληλο 
προστατευτικό κιγκλίδωµα σταθεροποίησης.  
    Επίσης να τοποθετηθεί στην σηµερινή του θέση κατάλληλη ενηµερωτική 
πινακίδα για την νέα θέση και σχετική προειδοποίηση για µη τοποθέτηση 
απορριµµάτων έξω από τους κάδους. 
 
 
 
 
 

 
                                                 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 22-11-13   
                             
                                                                                                                 Ο εισηγητής  



  Ο διενεργήσας την αυτοψία 
                                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
    
    ∆ηµήτριος Πάρσαλης  
  Προϊστάµενος Τµήµατος (α)                                                             Παναγής ∆ελακάς 
 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε την 
ανωτέρω εισήγηση. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη εισήγηση και 
συγκεκριµένα συµφωνεί µε την αποµάκρυνση του πράσινου κάδου 
απορριµµάτων έξω από το σχολείο του 3ου ∆ηµοτικού Αργοστολίου για 
λόγους ασφαλείας και υγείας των µαθητών. 
      Η τοποθέτηση για τον συγκεκριµένο πράσινο κάδο, να γίνει στον 
παρακείµενο δρόµο Γερµανού Καλλιγά  
     Για την εφαρµογή να γίνουν  από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου όλες οι 
ενέργειες για την σχετική σήµανση - σηµατοδότηση: κίτρινη διαγράµµιση &, 
τοποθέτηση έµπροσθεν των κάδων, κατάλληλων πλαστικών οριοδεικτών 
οδοστρώµατος και όπου απαιτείται λόγω µεγάλων κλίσεων, κατάλληλο 
προστατευτικό κιγκλίδωµα σταθεροποίησης.  
    Επίσης να τοποθετηθεί στην σηµερινή του θέση κατάλληλη ενηµερωτική 
πινακίδα για την νέα θέση και σχετική προειδοποίηση για µη τοποθέτηση 
απορριµµάτων έξω από τους κάδους. 
. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην πόλη του Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 141/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Κα Λουκέρη) 
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
3. Τµήµα Τροχαίας Κεφαλληνίας 
4. ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Μαντζαβίνου και Αβλίχου, Αργοστόλι 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                                         ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 141/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην πόλη του Αργοστολίου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε γνωµοδότηση 
για οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πόλη 
του Αργοστολίου αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η    
 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Π Ρ Ο Σ  
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Με την αριθ. ̟ρωτ. 25047/7-6-13 αίτηση της Α. Ανδρικό̟ουλος & ΣΙΑ 
Ο.Ε., 25053/7-6-13 αίτηση της ∆αρδαµάνης – Κατσαµ̟ίρης Ο.Ε.,  25029/7-6-
13 αίτηση της κ. Νάση Γεωργίας,  25027/7-6-13 αίτηση της κ. Χαρίτου 



Μαρίνας, 25260/10-6-13 αίτηση του κ. Κουντούρη Ευσταθίου-Γερασίµου 
ζητείται η ̟αραχώρηση λωρίδας τριών (3) µέτρων ε̟ί του καταστρώµατος της 
οδού Π. Βαλλιάνου  έµ̟ροσθεν των καταστηµάτων τους για την ανά̟τυξη  
τρα̟εζοκαθισµάτων, κατά τις ώρες α̟αγόρευσης της κυκλοφοριας οχηµάτων 
της θερινής ̟εριόδου.  

Ε̟ίσης µε την αριθ. ̟ρωτ. 25570/11-6-13 αίτηση του κ. Κουντούρη 
Ευσταθίου-Γερασίµου ζητείται ̟αραχώρηση σε α̟όσταση έξι (6) µέτρων α̟ό 
το Αρχαιολογικού Μουσείου ε̟ί της οδού Π. Βαλλιάνου και ο χώρος µεταξύ 
του Μουσείου και κτιρίου Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κεφ/νιας για την ανά̟τυξη 
τρα̟εζοκαθισµάτων. 

Ε̟ίσης µε την αριθ. ̟ρωτ. 30350/5-7-13 αίτηση της Α. Ανδρικό̟ουλος & 
ΣΙΑ Ο.Ε ζητείται  ̟αραχώρηση ε̟ί του ̟εζοδροµίου ̟λησίον της εισόδου του 
αρχαιολογικού µουσείου για την ανά̟τυξη τρα̟εζοκαθισµάτων. 

Στα πλαίσια γενικότερων αιτηµάτων, από αυτοψία που διενεργήθηκε από την 
υπηρεσία µας καταγράφηκαν τα υφιστάµενα γεωµετρικά στοιχεία της περιοχής: 

  
Οδός  Υφιστάµενο ̟λάτος 

̟εζοδροµίου 
Υφιστάµενο ̟λάτος 
οδοστρώµατος 

Π. Βαλλιάνου 2,00 έως 2,50µ 8,70 έως 15,65µ 
21η Μαΐου 1,90 έως 2,25µ 7,90 έως 8,10µ 
Ριζοσ̟αστών 5,40 έως 5,75µ,   (µέσο ̟λάτος) 10,75µ 

 
 
Κατό̟ιν τούτων και έχοντας υ̟όψη  

• Τα άρθρα 65,73,75 και 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-10) 

• Τα άρθρα 79 και 82 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114Α 8/8-6-06)  

• Τις αριθ. 131/12 και 302/12 Α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς «Κανονιστική Α̟όφαση ̟αραχώρησης κοινοχρήστων 
χώρων»  

• Το Π.∆. 10-9-86 (ΦΕΚ 934∆’/7-10-86) 

• Το άρθρο 3 του N. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’/22-10-80) 

• Τα αρθρα 20 και 21 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α’/9-4-12) 

• Τα άρθρα 2, 10, 48, 52 και 110 ̟αρ.2 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α’/23-3-
99) 

• Το άρθρο 26 ̟αρ. 4 & 5 του Ν. 1828/89  

• Το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 

• Τα άρθρα 6 και 17 του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33Α΄/4-3-83) 

• Το άρθρο 16 του Ν. 3254/04 (ΦΕΚ 137Α’/22-7-04) 

• Τα άρθρα 54 ̟αρ.2&4 και 57 ̟αρ. 4 του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ. 
18/Α΄/1984) 

• Το άρθρο 13 του Β.∆. 24-9/20-10-58  

• Α̟όφαση 52907/09 ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2621Α’/31-12-09) 

• Έγγραφο 1668/9-8-12 του Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 
 



Κατά την διάρκεια των ̟ροσωρινών µέτρων ̟εζοδρόµησης και 
α̟αγόρευσης της κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης οχηµάτων κατά την 
θερινή ̟ερίοδο και σε ωράριο εκάστου έτους και εφόσον υφίσταται η 
σχετική κανονιστική α̟όφαση δηµοτικού συµβουλίου κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων  

•••• Των οδών γύρωθε της κεντρικής ̟λατείας Αργοστολίου  

•••• Της συµβαλλόµενης οδού 21η Μαΐου µέχρι τη συµβολή της µε την οδό 
Σ. Μεταξά 

•••• Της συµβαλλόµενης οδού Π. Βαλλιάνου µέχρι τη συµβολή της µε την 
οδό Ρ. Βεργωτή 

•••• Της συµβαλλόµενης οδού Ριζοσ̟αστών µέχρι τη συµβολή της µε την 
οδό Μοµφεράτου 

 
1. Τον καθορισµό του συνολικού ̟ρος διάθεση ̟αραχωρούµενου χώρου για 
χρήση ανά̟τυξης τρα̟εζοκαθισµάτων σε όλο το ̟λάτος του υφιστάµενου 
̟εζοδροµίου ̟ου γειτνιάζει µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 
ε̟ί των ̟αρα̟άνω οδών Π. Βαλλιάνου και 21ης Μαΐου. 
2. Τον καθορισµό του συνολικού ̟ρος διάθεση ̟αραχωρούµενου χώρου για 
χρήση ανά̟τυξης τρα̟εζοκαθισµάτων σε λωρίδα ̟λάτους δυο (2) µέτρων του 
οδοστρώµατος ̟αράλληλα µε το υφιστάµενο ρείθρο ̟εζοδροµίου ̟ου 
γειτνιάζει µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ε̟ί της ̟αρα̟άνω 
οδού Π. Βαλλιάνου. 
3. Για την ̟αρα̟άνω οδό Ριζοσ̟αστών ισχύουν τα οριζόµενα των αριθ. 
131/12 και 302/12 Α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. 
4. ∆εν θα ̟αρακωλύεται η είσοδος και η στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ ό̟ου 
̟ροβλέ̟εται. 
5. Η ανά̟τυξη τρα̟εζοκαθισµάτων ̟εριορίζεται µόνο στην ̟ροβολή των 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και δεν θα ε̟εκτείνεται σε κτίρια 
άλλης χρήσης ̟.χ. κατοικίες, ̟ολιτιστικά, δηµόσια κλ̟.  
6. ∆εν θα εµ̟οδίζεται η συµβολή των κάθετων δρόµων   
7. ∆εν θα εµ̟οδίζεται η κυκλοφορία οχήµατος έκτακτης ανάγκης και ̟εζών  
8. ∆εν θα ̟ροσβάλλεται η κοινοχρησία των οδών και οι υφιστάµενες χρήσεις 
γης.  
9. Ύστερα α̟ό την λήξη της διάρκειας και του ωραρίου των ̟ροσωρινών 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος θα α̟οµακρύνουν τα τρα̟εζοκαθίσµατα εκτός των χώρων 
αυτών και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των αριθ. 131/12 και 302/12 
Α̟οφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς «Κανονιστική Α̟όφαση 
̟αραχώρησης κοινοχρήστων χώρων»  
10. Οι ̟αραχωρούµενος χώροι κατανέµονται και οριοθετούνται για κάθε 
νόµιµη αίτηση µε τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την 
̟αρα̟άνω Κανονιστική Α̟όφαση ̟αραχώρησης κοινοχρήστων χώρων. 

 
Παρακαλούµε για την έγκριση των ̟αρα̟άνω. 
 

Αργοστόλι,  20-8-13 



 
             

Η εισηγήτρια 
 Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
 
 
 
 

Ελένη Λουκέρη                                                                      
Πολιτικός Μηχανικός 

      Παναγής ∆ελακάς 
     Πολιτικός Μηχανικός 

 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την αριθ. 112/2013 απόφαση της κατά 
πλειοψηφία γνωµοδοτεί οποιαδήποτε χρήση να είναι µακριά από το µουσείο και να 
επανέλθει το αίτηµα από τη ∆ηµοτική Αρχή λόγω τέλους θερινής περιόδου.  

Η ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων µε το αριθ. Φ. 111/Β1-
03/1903/2-9-2013 έγγραφο της δε συµφωνεί µε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων 
δίπλα στο Μουσείο διότι: 1) προκαλεί αισθητική βλάβη και υποβάθµιση του 
µουσείου 2) για λόγους ασφαλείας 

Το Τµήµα τροχαίας στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η από 19-8-2013 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει απαντήσει σχετικά. 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης να λάβουν υπόψη τους την 
περίπτωση της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στο χώρο δίπλα στο Μουσείο. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση της ∆/νσης 
τεχνικών Υπηρεσιών, την 112/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής κοινότητας 
Αργοστολίου, το αριθ. Φ. 111/Β1-03/1903/2-9-2013 έγγραφο της ΛΕ΄ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Όσον αφορά την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο χώρο πλησίον του Μουσείου 
γνωµοδοτεί αρνητικά µε βάση και το αριθ. Φ. 111/Β1-03/1903/2-9-2013 έγγραφο της 
ΛΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων για τους λόγους που 
αναφέρονται σ’  αυτό. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 142/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
2. κ. Λυκούδη Σπυράγγελο 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 55515 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                                         ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 142/2013 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αίτηση του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου για παραχώρηση χώρου στο 
επάνω µέρος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου για τοποθέτηση τεχνητού 
παγοδροµίου και παιδικών παιχνιδιών την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
(4-12-2013 / 7-1-2014). 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την αριθ. 140/2013 απόφαση της γνωµοδοτεί 
υπέρ της ανωτέρω παραχώρησης.  

Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν υπέρ της ανωτέρω παραχώρησης  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση, την αριθ. 
140/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10 

          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί υπέρ της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στον κ. Λυκούδη 

Σπυράγγελο  στο επάνω µέρος της κεντρικής πλατείας για τοποθέτηση τεχνητού 
παγοδροµίου και παιδικών παιχνιδιών την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
(4-12-2013 / 7-1-2014) µειοψηφούντων των µελών Κουρούκλη Ιωάννη και 
Γρηγορόπουλου Σταύρου οι οποίοι ψηφίζουν αρνητικά. 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  



                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεων για χώρο στάθµευσης  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 143/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. κ. Μαρκάτο Κων/νο 
Πλ. Βεργωτή 
Αργοστόλι 

2. κ. Μινέτο Νικόλαο 
Σπαρτιά  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

τηλ: 2671022933                                 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 143/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεων για χώρο στάθµευσης 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής 1) την αίτηση του κ. Μαρκάτου Κων/νου, ιατρού, µε την οποία ζητά χώρο 
στάθµευσης έξω από το ιατρείο του στην οδό Π. Βεργωτή 2 στο Αργοστόλι και 2) 
την αίτηση του κ. Μινέτου Νικόλαου, φαρµακοποιού, µε την οποία ζητά χώρο 
στάθµευσης έµπροσθεν του φαρµακείου του επί της οδού ∆ρακοπούλου 10. 

 Επι των αιτήσεων η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τα εξής: 
1. ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

   Με την αριθ. πρωτ. 31194/18-7-2013 αίτηση, την οποία σας 
διαβιβάζουµε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, ο 
κ. Μαρκάτος Κωνσταντίνος  ζητεί εξασφάλιση χώρου στάθµευσης µπροστά 
από τη είσοδο στη φερόµενη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην Π. Βεργωτή 2 και 
έξω από το ιατρείο στο Αργοστόλι. 
Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 26 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) 
2. Την Εγκ. Υπ. Εσ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-01-2009.  
3. Την αριθ. Εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/08.02.2008 



4. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10. 
5. Τα άρθρα 75,79 και 82 του 3463/06 (∆..Κ.Κ) 

                                 
 
                                   
                                           Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ  
 

∆εν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη αίτηση του 
ενδιαφεροµένου αλλά µόνο για την εξυπηρέτηση κατοίκων ΑµΕΑ µπροστά από τη 
µόνιµη κατοικία τους και ύστερα από υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2696/99 και τα άρθρα 2και 3 του Π.∆  241/2005.  

Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την παραπάνω αίτηση του 
ενδιαφεροµένου. 

 

 

 
                                                     Αργοστόλι  25-10-2013 

 
                                                                              Θεωρήθηκε  
     Ο εισηγητής                                                   Η προϊστάµενη Τµήµατος 
 
                                                                        
 
    Παρίσης Σπύρος                                             Αικατερίνη Αµαραντίδου 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                        Τοπογράφος µηχανικός 

 
2. ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

   Με την αριθ. πρωτ. 42486/6-9-2013 αίτηση, την οποία σας 
διαβιβάζουµε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, ο 
κ. Μινέτος Νικόλαος  ζητεί εξασφάλιση χώρου στάθµευσης µπροστά από τη 
είσοδο στο φαρµακείο που λειτουργεί που βρίσκεται στην πλατεία Καµπάνας, 
στο πεζοδρόµιο της οδού ∆ρακοπούλου 10 στο Αργοστόλι. 
Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
6. Το άρθρο 26 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) 
7. Την Εγκ. Υπ. Εσ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-01-2009.  
8. Την αριθ. Εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/08.02.2008 
9. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10. 
10. Τα άρθρα 75,79 και 82 του 3463/06 (∆..Κ.Κ) 

                                 
 
                                   
                                           Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ  
 



∆εν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη αίτηση του 
ενδιαφεροµένου γιατί το φαρµακείο δεν έχει πρόσοψη σε ∆ηµοτική οδό αλλά σε 
διαµορφωµένο πεζόδροµο όπου απαγορεύεται η χρήση αυτοκινήτου. 

Όσον αφορά την 82/2008 απόφαση του ∆.Σ. Αργοστολίου, διευκρινίζεται ότι 
δεν έχει εφαρµογή δεδοµένου ότι έχει ψηφιστεί Ενιαίος Κανονισµός Κοινοχρήστων 
χώρων, µε την 131/2012 απόφαση ∆.Σ. Κεφαλλονιάς (αριθ. 79/2012 προηγούµενη 
απόφαση ∆.Σ.) ο οποίος είναι σε ισχύ. 

Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την παραπάνω αίτηση του 
ενδιαφεροµένου. 

 

 

 
                                                     Αργοστόλι  1-11-2013 

 
                                                                              Θεωρήθηκε  
     Ο εισηγητής                                                   Η προϊστάµενη Τµήµατος 
 
                                                                        
 
    Παρίσης Σπύρος                                             Αικατερίνη Αµαραντίδου 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                        Τοπογράφος µηχανικός 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να απορρίψουν και τα 
αιτήµατα  διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις  ανωτέρω προτάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 και του Ν. 3463/06 
 
    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Απορρίπτει τα αιτήµατα για χώρο στάθµευσης 1) του κ. Μαρκάτου Κων/νου, 
ιατρού, µε την οποία ζητά χώρο στάθµευσης έξω από το ιατρείο του στην οδό Π. 
Βεργωτή 2 στο Αργοστόλι και 2) του κ. Μινέτου Νικόλαου, φαρµακοποιού, µε την 
οποία ζητά χώρο στάθµευσης έµπροσθεν του φαρµακείου του επί της οδού 
∆ρακοπούλου 10 διότι αντίκειται στη νοµοθεσία  σύµφωνα µε τις εισηγήσεις της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας της κας Ρατσιάτου 
Παναγιώτας στην παραλία Σπάσµατα στις Μηνιές 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 144/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Ρατσιάτου Παναγιώτα  
Μηνιές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 29750 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Tµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                     εµπορικών δραστηριοτήτων 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 144/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας της κας Ρατσιάτου Παναγιώτας στην 
παραλία Σπάσµατα στις Μηνιές 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την αίτηση της κας Ρατσιάτου Παναγιώτας  και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην παραλία Σπάσµατα 
στις Μηνιές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 80 Ν.3463/06. 
Από το τµήµα αδειοδοτήσεων εστάλη θετική εισήγηση δεδοµένου ότι η καντίνα 
παραχωρήθηκε στην ανωτέρω ενδιαφερόµενη κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν.3852/10 την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Χορηγεί στην κα Ρατσιάτου Παναγιώτα άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας στην 
παραλία Σπάσµατα στις Μηνιές επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στην επιχείρηση µαζικής 
εστίασης και αναψυχής - επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας, ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου στο 
Ξι ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 145/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Λεγάτο Βασίλειο  
Ξι Κατωγής 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 59065 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   
Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 145/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στην επιχείρηση µαζικής εστίασης και 
αναψυχής - επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας, ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου στο Ξι 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση 

του κ. Λεγάτου Βασίλειου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας 
µουσικών οργάνων στην επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής - επιχείρηση 
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας 
κουζίνας, ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου στο Ξι Κατωγής ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. 
Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ’ αυτήν 
δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων στην επιχείρηση µαζικής εστίασης και 
αναψυχής - επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 



γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας, ιδιοκτησίας κ. Λεγάτου Βασίλειου, στο Ξι 
Κατωγής ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για κοπή δέντρου 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 146/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας 
2. Κα Καίτη Κολώνια 

Κάστρο Κεφαλλονιά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-12-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 57002 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

  

τηλ: 2671361018                                 
Φαξ: 2671022572                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   

Από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 5η 

∆εκεµβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 146/2013 
 
                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για κοπή δέντρου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 5η ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 58131/28-
11-2013 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουνάδη Μαρία 

2.    Κουρούκλης Ιωάννης 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

8.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 

57002/21-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης περιβάλλοντος και Πρασίνου µε συνηµµένα 
δικαιολογητικά προκειµένου η Επιτροπή Ποιότητας ζωής να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την ενδεχόµενη κοπή δέντρου (κουκουναριάς ) στο Κάστρο  

Συνηµµένα εστάλησαν το αριθ. 1546/3-9-2013 έγγραφο της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Κεφαλληνίας µε συνηµµένη την από 3-9-2013 αίτηση της Κας καίτης 
Κολώνιας, η αριθ. 14869/12-5-2011 έκθεση αυτοψίας του γεωπόνου του ∆ήµου και η 
από 25-10-2013 έκθεση αυτοψίας της Μηχανικού και του γεωπόνου της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τα εξής: 

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συγκεκριµένο δέντρο το οποίο βρίσκεται σε 
κοινόχρηστο χώρο έχει προκαλέσει κάποια προβλήµατα στην ιδιοκτησία της Κας Κολώνια 
Καίτης που αιτείται την κοπή του όµως δεν έχει κατατεθεί εµπεριστατωµένη εισήγηση από 
την αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος µε τις απαιτούµενες τυχόν αδειοδοτήσεις από το 
∆ασαρχείο, την Πολεοδοµία  και την Εφορεία Αρχαιοτήτων (διότι η περιοχή βρίσκεται σε 
χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος). Η εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ανωτέρω καθώς επίσης την αναγκαιότητα ή όχι της κοπής και µέριµνα για 
τυχόν αντικατάσταση του δέντρου στην περίπτωση της κοπής του. Κατόπιν τούτων 
εισηγείται την επιστροφή του αιτήµατος στην αρµόδια υπηρεσία για συµπλήρωση και 
εµπεριστατωµένη εισήγηση.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 το έγγραφο της υπηρεσίας και τα συνηµµένα σ’ 
αυτό δικαιολογητικά  



 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την επιστροφή του αριθ. 57002/21-11-2013 εγγράφου µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου ώστε να συµπληρωθεί µε 
τεκµηριωµένη εισήγηση περιλαµβάνοντας και τις αδειοδοτήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών 
όπως ακριβώς αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου.  

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


