
 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
ψητοπωλείου του κ. Αντωνέλλου Σπυρίδωνος - Γερασίµου του Νικολάου στην 
περιοχή Ξι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής  ∆ηµοτ. Ενότητας Παλικής 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 22/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
κ. Αντωνέλλο Σπυρίδωνα 
Ξι Κατωγής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 21/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 9277 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 22/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος ψητοπωλείου του 
κ. Αντωνέλλου Σπυρίδωνος - Γερασίµου του Νικολάου στην περιοχή Ξι Τοπικής 
Κοινότητας Κατωγής  ∆ηµοτ. Ενότητας Παλικής 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος το πρώτο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση του 
κ. Αντωνέλλου Σπυρίδωνος - Γερασίµου του Νικολάου και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος ψητοπωλείου 
στην περιοχή Ξι Τοπικής Κοινότητας Κατωγής  ∆ηµοτ. Ενότητας Παλικής 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. Αντωνέλλο Σπυρίδωνα - Γεράσιµο του Νικολάου προέγκριση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  ψητοπωλείου στην περιοχή Ξι Τοπικής 
Κοινότητας Κατωγής ∆ηµοτ. Ενότητας Παλικής 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ 
Μπαρ της κας Κατσαµπίρη Αικατερίνης στο Φισκάρδο  ∆ηµοτ. Ενότητας Ερίσου 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 23/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κα Κατσαµπίρη Αικατερίνη 
Φισκάρδο Ερίσου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 21/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 8876 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 23/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ Μπαρ της 
κας Κατσαµπίρη Αικατερίνης στο Φισκάρδο  ∆ηµοτ. Ενότητας Ερίσου 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση της κας 

Κατσαµπίρη Αικατερίνης του Βασιλείου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος σνακ µπαρ στο Φισκάρδο ∆ηµοτ. 
Ενότητας Ερίσου 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 στην Κα Κατσαµπίρη Αικατερίνη του Βασιλείου προέγκριση αδείας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήµατος  σνακ Μπάρ στο Φισκάρδο ∆ηµοτ. Ενότητας Ερίσου 
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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Επανεξέταση αιτήσεως του κ. Γερασίµου Μοσχόπουλου για χορήγηση 
αδείας µουσικής εκδήλωσης στην παραλία Λαγγαδάκια Ληξουρίου  
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 24/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Τµήµα Αδειοδοτήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 22/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 8873 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                   κ. Γεράσιµο Μοσχόπουλο 

  

τηλ: 2671022933                                                         του Σάββα         
Φαξ: 2671028515                                                       Θουκιδίδου 1 
e-mail:akatsiveli@gmail.com                                       Ληξούρι  

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

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

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2013 
                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Επανεξέταση αιτήσεως του κ. Γερασίµου Μοσχόπουλου για χορήγηση αδείας 
µουσικής εκδήλωσης στην παραλία Λαγγαδάκια Ληξουρίου  
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 

Παρών ήταν ο κ. Μοσχόπουλος Γεράσιµος του Σάββα. 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση του κ. Γερασίµου 
Μοσχόπουλου του Σάββα µε την οποία ζητά επανεξέταση του αιτήµατος του για 
χορήγηση αδείας µουσικής εκδήλωσης στην παραλία «Λαγγαδάκια» δύο χιλιόµετρα από 
τον κοντινότερο οικισµό για την ηµεροµηνία 9-8-2013. Με την 16/2013 προηγούµενη 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά πλειοψηφία τα µέλη ψηφίζουν αρνητικά επί 
του αιτήµατος του κ. Μοσχόπουλου λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης. Με την από 1-3-2013 
νεώτερη αίτηση τους ζητούν επανεξέταση του αιτήµατος και αυτοπρόσωπη παρουσία τους 
ώστε να δώσουν τις απαιτούµενες εξηγήσεις. 

Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μοσχόπουλο ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη ότι προτίθεται 
να κάνει µία µουσική εκδήλωση σύµφωνα µε την αίτηση του και να έχει εξασφαλίσει όλες τις 
απαιτούµενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια της νοµιµότητας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 19-3-2013 εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας σχετικά µε το θέµα αναλυτικά ως εξής: 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αιγιαλού για διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων, 

beach-party  κ.λ.̟.. 

 Με αφορµή αιτήσεις ̟ολιτών για χορήγηση α̟ό το ∆ήµο άδειας για 

κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού-̟αραλίας ̟ροκειµένου να διοργανωθούν 

µουσικές εκδηλώσεις, beach-party κ.λ.̟. θέτω υ̟όψη σας τα εξής: 

 Ο ∆ήµος στον ο̟οίο α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο έχει γίνει η 

̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης αιγιαλού –̟αραλίας µ̟ορεί να ̟αραχωρεί 

̟ρος τρίτους την α̟λή χρήση αιγιαλού – ̟αραλίας ̟ου βρίσκεται στη 

δικαιοδοσία του για την άσκηση δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους 



λουόµενους ή την αναψυχή αυτών. Στους µη δικαιούχους α̟ευθείας 

̟αραχώρησης η µεταβίβαση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης γίνεται 

α̟οκλειστικά και µόνο κατό̟ιν δηµο̟ρασίας, έναντι ανταλλάγµατος και 

̟οτέ χαριστικά. Εκ του ανταλλάγµατος αυτού ̟οσοστό της τάξης του 20% 

καταβάλλεται υ̟οχρεωτικά υ̟έρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τόσο α̟ό το Ν. 

2971/2001 ̟ερί αιγιαλού – ̟αραλίας όσο και α̟ό τις εκάστοτε κοινές 

υ̟ουργικές α̟οφάσεις ̟ου κατά καιρούς εκδίδονται και ισχύουν δεν 

̟ροκύ̟τει καµία αρµοδιότητα των ΟΤΑ για χορήγηση άδειας ̟ρος 

διοργάνωση µουσικών εκδηλώσεων. 

 Ενόψει των ανωτέρω, ενόψει της ιδιαίτερα αυστηρής νοµοθεσίας ̟ου 

διέ̟ει τη χρήση των αιγιαλών και κυρίως ενόψει του γεγονότος ότι ο αιγιαλός  

τυγχάνει διαφορετικής νοµικής αντιµετώ̟ισης α̟ό τους λοι̟ούς 

κοινόχρηστους χώρους, ά̟οψη µου είναι ότι ο ∆ήµος δεν έχει αρµοδιότητα 

να χορηγεί αυτού του είδους τις άδειες. 

      Εκ της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 

            Η  Προϊσταµένη 

        Νίκη Χριστοφοράτου   

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς  και την ανωτέρω εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆εν εκφέρει γνώµη όσον αφορά την αίτηση του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου του 
Σάββα για χορήγηση αδείας µουσικής εκδήλωσης στην παραλία Λαγγαδάκια διότι 
δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
  
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                       Α/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 43/2012 προηγούµενη µε θέµα: 
«Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Πιτσαρία µε 
παρασκευαστήριο» της Κας Λυµπεράτου Στάµως στην περιοχή Άγιος Αντώνιος 
εκτός ορίων οικισµού Μηνιών ∆.Ε. Αργοστολίου 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 25/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κα Λυµπεράτου Στάµω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 12364 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 25/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Συµπληρωµατική λήψη απόφασης στην 43/2012 προηγούµενη µε θέµα: «Λήψη 
απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Πιτσαρία µε 
παρασκευαστήριο» της Κας Λυµπεράτου Στάµως στην περιοχή Άγιος Αντώνιος 
εκτός ορίων οικισµού Μηνιών ∆.Ε. Αργοστολίου 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση της κας Λυµπεράτου 
Στάµως και συνηµµένα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά συµπληρωµατική λήψη 
απόφασης στην 43/2012 προηγούµενη απόφαση µας µε την οποία της είχε χορηγηθεί 
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Πιτσαρία µε παρασκευαστήριο» στην 
περιοχή Άγιος Αντώνιος εκτός ορίων οικισµού Μηνιών ∆.Ε. Αργοστολίου. Σήµερα 
επανέρχεται και ζητά να προστεθεί στην ανωτέρω προέγκριση και καφετέρια.  
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 
Συµπληρώνει την αριθ. 43/2012 προηγούµενη απόφαση µας και χορηγεί στην Κα 
Λυµπεράτου Στάµω προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  
καφετέρια – πιτσαρία µε παρασκευαστήριο στην περιοχή Άγιος Αντώνιος εκτός 
ορίων οικισµού Μηνιών ∆.Ε. Αργοστολίου 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για απαγόρευση στάθµευσης επί της οδού Κοντοµιχάλου 4 
κατόπιν αιτήσεως του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου Σπυρίδωνος  
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 26/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(υπόψη κ. Σπ. Παρίση) 

2. κ. Μοσχόπουλο Γεράσιµο Σπυρίδωνα  
Κοντοµιχάλου 4 Αργοστόλι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 12363 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 26/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για απαγόρευση στάθµευσης επί της οδού Κοντοµιχάλου 4 κατόπιν 
αιτήσεως του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου Σπυρίδωνος  
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αριθ. πρωτ. 51564/6-12-2012 
αίτηση του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου Σπυρίδωνος µε την οποία ζητά απαγόρευση 
στάθµευσης έµπροσθεν της εισόδου της οικίας του επειδή διαµένει στην οικία του ο 
κ. Ταµπούρης Κων/νος Παναγιώτης ο οποίος είναι άτοµο µε κινητική δυσκολία και 
χρησιµοποιεί αναπηρικό αµαξίδιο. 

Σχετικά µε το αίτηµα η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (εισηγητής: κ. Σπύρος 
Παρίσης) εισηγείται τα εξής: 

 
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΩΝ ΚΑΙ 

ΧΑΡΑΞΗ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. 
 
Με την αριθ. πρωτ. 51564/6-12-2012 αίτηση του ο κ. Μοσχόπουλος Γεράσιµος - 

Σπυρίδων ζητεί την απελευθέρωση χώρου µπροστά από την είσοδο στη φερόµενη 
ιδιοκτησία του στη δηµοτική οδό Κοντοµιχάλου 4 στο Αργοστόλι, επειδή 
σταθµεύουν αυτοκίνητα και διαµένει στην οικία του ο κ. Ταµπούρης Κων/νος -
Παναγιώτης ο οποίος είναι άτοµο µε κινητική δυσκολία και χρησιµοποιεί αναπηρικό 
αµαξίδιο. 

 Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) 
2. Εγκ. Υπ.Εσ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/6/1537/20-1-2009 
3. Την αριθ. εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ/ Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ∆/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/8-2-2008 
4. Το άρθρο 73 και 75 του Ν. 3852/10 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

 Σε µήκος 3.00 µέτρων την τοποθέτηση τριών (3) πλαστικών κώνων 
κατάλληλους για οδοσήµανση και τη χάραξη κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα της 



δηµοτικής οδού Κοντοµιχάλου 4 στο Αργοστόλι και µπροστά στην είσοδο της 
ιδιοκτησίας του κ. Μοσχόπουλου Γεράσιµου – Σπυρίδωνα γιατί το υφιστάµενο 
πεζοδρόµιο µπροστά στην οικία του δεν έχει το απαιτούµενο πλάτος για διέλευση 
ΑΜΕΑ. 
Τα µέτρα θα παραµείνουν για όσο διάστηµα κατοικεί στην παραπάνω οικία το 
αναφερόµενο άτοµο µε κινητική δυσκολία και για οποιαδήποτε αλλαγή διαµονής του 
να ενηµερωθεί η υπηρεσία µας από τον ιδιοκτήτη.  
      Αργοστόλι 20-2-2013 
Ο εισηγητής      θεωρήθηκε  
       Ο προϊστάµενος 
Σπύρος Παρισης      Παναγής ∆ελακάς 
Αρχιτέκτων Μηχανικός    Πολιτικός Μηχανικός  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη την ικανοποίηση 
του αιτήµατος του κ. Μοσχόπουλου µε βάση την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 
73 και 75 του Ν. 3852/10 την αίτηση, την εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών  
καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) και την Εγκ. Υπ.Εσ. 
∆ΙΑ∆Π/Π.ΑΜΕΑ/Φ.3/6/1537/20-1-2009 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για χορήγηση αδείας τοποθέτηση πλαστικών κώνων και χάραξης 
κίτρινης γραµµής  µπροστά από την είσοδο στη φερόµενη ιδιοκτησία του κ 
Μοσχόπουλου Γεράσιµου – Σπυρίδωνα  στη δηµοτική οδό Κοντοµιχάλου 4 στο 
Αργοστόλι σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Τα µέτρα θα παραµείνουν για όσο διάστηµα κατοικεί στην παραπάνω οικία το 
αναφερόµενο άτοµο µε κινητική δυσκολία και για οποιαδήποτε αλλαγή διαµονής του 
να ενηµερωθεί η υπηρεσία µας από τον ιδιοκτήτη.  

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
Αποθήκη τροφίµων & ποτών χονδρικού εµπορίου  της Κρυσταλίας Χαραλαµπάτου  
& ΣΙΑ Ε.Ε. στα Βαλσαµάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Οµαλών  
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 27/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κρυσταλία Χαραλαµπάτου & ΣΙΑ Ε.Ε 
Βαλσαµάτα Οµαλών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 10194 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 27/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος Αποθήκη 
τροφίµων & ποτών χονδρικού εµπορίου  της Κρυσταλίας Χαραλαµπάτου  & ΣΙΑ Ε.Ε. 
στα Βαλσαµάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Οµαλών 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερησίας θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση 

της Κρυσταλίας Χαραλαµπάτου  & ΣΙΑ Ε.Ε. και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος  Αποθήκη τροφίµων & ποτών 
χονδρικού εµπορίου  στα Βαλσαµάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Οµαλών 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 στην Κρυσταλία Χαραλαµπάτου & ΣΙΑ Ε.Ε  προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος  Αποθήκη τροφίµων & ποτών χονδρικού εµπορίου  στα 
Βαλσαµάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Οµαλών 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
καφεπαντοπωλείου  του κ. Βουτσινά Κωνσταντίνου του Γερασίµου στη διασταύρωση 
Σβορωνάτων στον αερολιµένα Κεφαλονιάς  
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 28/2013 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
κ. Βουτσινά Κωνσταντίνο 
Σβορωνάτα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26/3/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 11155 
∆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 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η 

Μαρτίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 28/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
καφεπαντοπωλείου  του κ. Βουτσινά Κωνσταντίνου του Γερασίµου στη διασταύρωση 
Σβορωνάτων στον αερολιµένα Κεφαλονιάς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η  Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 10076/12-3-
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος 

      3.    Αλέξανδρος Μοσχονάς           3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

      4.    Κουνάδη Μαρία      4. Κουρούκλης Ιωάννης 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερησίας θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την 

αίτηση του κ. Βουτσινά Κωνσταντίνου του Γερασίµου και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος  
καφεπαντοπωλείου  στη διασταύρωση Σβορωνάτων στον αερολιµένα Κεφαλονιάς 
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 Βουτσινά Κωνσταντίνο του Γερασίµου  προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος  καφεπαντοπωλείου  στη διασταύρωση Σβορωνάτων στον 
αερολιµένα Κεφαλονιάς 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 


