
 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    1   /2015 
 

 ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί των 16062/14 και  58282/2014 αιτήσεων. 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το πρωί  ,η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι    (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 

2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 

3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός                                                           

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                        

5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                           

  6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα εκτός  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί των 16062 και 29439/2014  αιτήσεων.»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής  τις  αιτήσεις  του κ. Σπυρίδωνα Κακούρη  σύµφωνα µε τις  οποίες 
ζητείται η παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ απέναντι από το γραφείο του που βρίσκεται 
στην οδό Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι. ∆ιευκρινιστικά αιτείται η θέση στάθµευσης να 
εφάπτεται του τµήµατος της τοιχοποιίας (που δεν φέρει τζαµαρία βιτρίνας ) της πρόσοψης του 
γωνιακού καταστήµατος ΖΟΟΜ (είδη ένδυσης υπόδησης) επί της οδού Ανδρέου Μεταξά.  

Με την 164/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η παραπάνω παραχώρηση 
µόνο µε την σύµφωνη γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και χωρίς την 
γνωµοδότηση της Ε.ΠΟ.ΖΩ ‘και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ο Νόµος ορίζει.  



 Για τους παραπάνω λόγους   προτείνω να γνωµοδοτήσουµε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
τις εν λόγω αιτήσεις σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου . 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφαλλονιάς. Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , για το ενδεχόµενο 
µεταβολής των στοιχείων που το αφορούν , όπως πρόωρη λήξη µισθωτηρίου ιδιωτικού 
συµφωνητικού του καταστήµατος του, αλλαγή του αριθµού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
κ.λ.π . 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

• την  εισήγηση του Προέδρου. 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση παραχώρησης θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της  οδού  Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι στον κ. 
Σπυρίδωνα Κακούρη  όπως αναλυτικά  εισηγείται  η  αρµόδια  Υπηρεσία του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      Α∆Α: 7ΖΡΧΩΕ5-460 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    27 η  Ιανουαρίου  2015 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     2  /2015 
 
ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  

Κεφαλλονιάς. 

Στο Αργοστόλι, σήµερα   27 η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 11:00 το πρωί ,η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325  /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι    (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 

2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 

3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός                                                           

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                        

5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                           

  6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1  ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  

«Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  

Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

 



Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια 

έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Τα Μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της  Έκθεσης των 

Πεπραγµένων  για το οικονοµικό έτος   2014: 

Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Ματιάτος Σ- Τζωρτζάτος Γ.- Κατσιβέλης Γ – Κωνσταντάκης Α και Ν. 

Παπαδάτος. 

και αφού έλαβε υπόψη της την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 

                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Συντάσσει  την Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2014 όπως παρακάτω:  

 

 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 

 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 

έτος 2014, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 

 

Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 

 

i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη 

χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού 

αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά  από εισήγηση της Προϊσταµένης  του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  η οποία διεξήγαγε σε 

συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς (Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους 



προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις 

χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 

προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και 

ιστορικών τόπων,την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.  

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του 

θέµατος: 

1. την 3/2014 : Λήψη απόφασης για προ έγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήµατος/επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) 

της Αναγνωστοπούλου Γεωργίας κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. στα Περατάτα. 

2. την 4/2014 :Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του Τζουβανάκη 

Γεράσιµου στον κόµβο του Κουτάβου στο Αργοστόλι. 

3. την 14/2014 :  προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος ΄΄ Επιχείρησης  

Λιανικής κ΄ χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (παντοπωλείου, οπωροπωλείου, τµήµα 

κατεψυγµένων προϊόντων , τυποποιηµένων, ειδών ζαχαροπλαστικής , πρατηρίου άρτου, 

κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , εµφιαλωµένων ποτών, προϊόντων 

αλλαντοποιίας – τυροκοµίας ) ΄΄ που βρίσκετε στη θέση Αι Γιάννη – Ραζάτων στην Κανάκη 

Μαρίνα του Σπυρίδωνος. 

4. την 22/2014 :προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κοµµωτηρίου-

καταστήµατος περιποιήσεις χεριών-ποδιών της Νικολάου Παπουτσής και ΣΙΑ Ε.Ε. στη 

Σκάλα. 

5. την 23/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ΄΄επιχείρηση 

µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (καφετέρια-µπάρ-εστιατόρια-πιτσαρία µε 

παρασκευαστήριο και Open Bar΄΄ του κ. Νικόλαου Βογιατζή στη Σκάλα. 

6. την 25/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιxείρηση 

αναψυxής” του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη στο Ξι Κατωγής. 

7. την 26/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος περιποίησης χεριών ποδιών εντός 

ξενοδοχείου 4* µε την επωνυµία TESORO BLUE του κ. Παγουλάτου Γεράσιµου στη Σκάλα.   

8. την 27/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής-κρύας κουζίνας) 

του κ. ∆ιονυσίου Γασπαρινάρου στα ∆αυγάτα. 

9. την 28/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ( διανοµής-

αποθήκη τροφίµων και ποτών) του κ. Γεράσιµου Σαµόλη στα Κοκύλια) 

10. την 36/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος και επιχείρησης αναψυχής 

στο Φισκάρδο Ερίσου στην Έλλη Σκιαδαρέση. 



11. την 37/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίµων και ποτών «Επιχείρηση» λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και 

ποτών» στον Καραβόµυλο Σάµης στον κ. Ευγένιο Θεοφιλάτο.   

12. την 38/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής - κρύας κουζίνας ) 

στη  Σκάλα, στην κ Ουρανία Σταθοπούλου. 

13. την 39/2014 : αδεία  κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στο Βραχυνάρι Κατωγής στον κ. 

Ευάγγελο Ρεµούντη. 

14. την 40/2014 : αδεία  κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στη θέση ΚΑΡΟΥΖΑ Λειβαθούς στον 

κ. Σπυρίδωνα Καρλή. 

15. την  42/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος στην Αγία Ευφηµία 

∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων στον κ. Νικόλαο Γονατά  . 

16. την 43/2014: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος   επιχείρηση 

λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών 

(παντοπωλείου – οπωροπωλείου – πρατήριο άρτου κατεψυγµένων προϊόντων)στα Περατάτα 

Λειβαθούς στον κ. MOHAMMAD MAHMOOD. 

17. την 44/2014: προέγκριση αδείας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  

επιχείρησης λιανικής πώλησης οίνων – εµφιαλωµένο κρασί – αξεσουάρ οίνου στα Χιονάτα 

∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων στον κ. Νικόλαο Πετρακόπουλο. 

18. την 45/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  πρατήριου 

άρτου – πρατηρίου γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής – παρασκευής και πώλησης καφέ 

στο Φισκάρδο Ερίσου στον κ. Θωµά Καραβέλα. 

19. την 46/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

µανικιούρ – πεντικιούρ στο Φισκάρδο Ερίσου στην κ. Όλγα Παππα. 

20. την  49/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (µικρό εστιατόριο) στα 

Κοµιτάτα Ερίσου  στον κ. Κολαϊτη  Ανδρέα   

21. την 51/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ” 

στην περιοχή Κάστρου Αγίου Γεωργίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στην κ. Αγγελική 

Σπυράτου. 

22. την 52/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

αναψυχής στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων στην κ. Ευαγγελία Μελέτη του 

∆ιονυσίου. 



23. την 58/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης 

αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής ” στην Τοπική 

Κοινότητα Καµιναράτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής στον κ. Ανδρέα ∆ιονυσάτο . 

24. την 59/2014 :  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος στη Σκάλα ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού Πρόννων στον κ. Σπυρίδωνα Μεταξά του Νικολάου  .   

25. την 60/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

αναψυχής και µαζικής εστίασης πλήρους  γεύµατος στον Αγκώνα (Αγία Κυριακή) ∆ηµοτικής 

Ενότητας Αργοστολίου στον κ. Κων/νου Κουλουµπή του Νικολάου  . 

26. την 61/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  στα Σπαρτιά ∆ηµοτικής 

Ενότητας Λειβαθούς στον κ. Γεράσιµο Ψυχογιο του Ιωάννη. 

27. την  66/2014 : Μη  Χορηγηση στην κ. Τζανη ∆ήµητρα  του Ηλία αδεία στάσιµου εµπορίου – 

καντίνας  σε ιδιόκτητο χώρο στο Μύρτο. 

28. την 74/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος(ζεστής κρύας κουζίνας)  

στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων στην κ. Στεφανία Σκληρού του Θωµά . 

29.  την 77/2014 : αδεία  κινητής καντίνας  στη θέση αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου 

εντός ιδιωτικού χώρου στην κ.Ελένη Χριστοφοράτου του  Παναγή.   

30. την 84/2014 :την  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

“κρεοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων 

αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» επί της οδού Αγίας Ευφηµίας Σάµης Ο.Τ. 11 εντός σχεδίου 

οικισµού Αγίας Ευφηµίας στον κ. Κυριάκο Σταθούλη   

31. την 85/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στα Σπάσµατα περιοχή 

Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού  στην κ. Παναγιώτα Ρατσιάτου  του  

Γερασίµου 

32. την 86/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην Άβυθο ∆.Ε. 

Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού  στον κ. Γεράσιµου Κουρούκλη Γεωργίου 

33.  την 87/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

αναψυχής» στα Βλαχάτα ∆.Ε. Λειβαθούς στον κ.  Γεράσιµο Μιχαλάτο του  Σπυρίδωνος  

34. την 92/2014 : προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση µαζικής 

εστίασης & αναψυχής πρόχειρου γεύµατος ζεστής & κρύας κουζίνας   ΄΄  που βρίσκεται  στην 

Αγία Ευφηµία  - ΟΤ 29  της   ∆.Ε. Πυλαρέων  στην  Βιτωράτου Σταυρούλα του ∆ηµητρίου  

35. την 93/2014 : προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος ΄΄  Κατάστηµα αναψυχής 

(ροφήµατα  ποτά-τοστ.) ΄΄  που βρίσκεται  στην Λακήθρα   της ∆.Ε. Λειβαθούς  στην   ετ. 

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. 



36. την 94/2014 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση  Μεγάλη 

Άµµος Θέση 3 στις Μηνιές  της ∆ηµοτικής  Ενότητας   Αργοστολίου  στον κ.  Κουρούκλη 

Χριστόφορο του Γεωργίου   

37. την 95/2014 : άδεια  λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση  Παλιοσταφίδα  Θέση 2   

της ∆ηµοτικής  Ενότητας  Αργοστολίου στην κ.  Άννα Πεφάνη κατόπιν δηµοπρασίας.  

38. την 96/2014 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση  Υπαπαντή 

Πεσσάδας  της ∆ηµ. Ενότητας  Λειβαθούς στον κ. Φιλίππο Γεωργόπουλο του Γεωργίου 

κατόπιν δηµοπρασίας. 

39. την  99/2014 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο κατόπιν µίσθωσης 

αυτού που βρίσκεται στην θέση  Μακρύς Γιαλός περιοχής Λάσσης  της ∆ηµοτικής  Ενότητας  

Αργοστολίου στην κ. Σκιαδαρέση Λουτσίντα Ίννες του Σέργιου   

40. την 101/2014: προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» 

στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων στον κ. Θεόδωρο Κουτροκόη   

41. την 103/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα 

στις Μηνιές κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού στην κ. ANDRZEJEWSKA ANNA  

42. την 104/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Άµµες 

θέση 2 ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού στον κ. Σβορώνο  Ανδρέα του Παναγή    

43. την 110/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Μέγας 

Λάκκος στην Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού στην κ. Σπανού 

Μαριέττα. 

44. την  114/2014: άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου  

στην παραλία Πετανών στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής στην κ.  Μαριόλα Μπάρµπαρα 

Θωµάτου Μπαρτς του Στάνισλαβ Βλάντισλαβ   

45. την 116/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση 

µαζικής εστίασης και αναψυχής –επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής – 

κρύας κουζίνας)» στην οδό Αν. Βουή 24 –Αγία Ευφηµία της ∆.Ε Πυλαρέων στην κ. ∆ίπλα 

Μαρία του Γεωργίου 

46. την 124/1014: προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση Λιανικής 

∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών  µε τµήµατα (οπωροπωλείο, παντοπωλείο, αυγοπωλείο, 

πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων 

ποτών  ΄΄  που βρίσκεται στα Σπαρτιά   της  ∆Ε  Λειβαθούς στην κ. Παπαντωνάτου Φωτεινή 

του Θρασύβουλου 

47. την 125/2014 : προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση Λιανικής 

∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών  µε τµήµατα (οπωροπωλείο, παντοπωλείο, αυγοπωλείο, 

πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων ποτών , 



κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας- τυροκοµίας ΄΄  που βρίσκεται στο Βαλεριάνο    

της  ∆Ε Ελειού-Πρόννων στον κ. Κουτροκόη Γερασίµου του Σπυρίδωνος .   

48. την 126/2014 : προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση Μαζικής 

Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)΄΄  που 

βρίσκεται στο Βαλεριάνο    της  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων στον κ. Κουτροκόη Γερασίµο του 

Σπυρίδωνος 

49. την 127/2014: προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Στεγασµένος και 

Υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων  ΄΄  που βρίσκεται στα Τραυλιάτα    της  ∆.Ε . Λειβαθούς στον 

κ.  Κουρκουµέλη  Γεώργιο του Κύριλλου εκπρ/πο της  εταιρίας  Παντελειός Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 

50.  την 128/2014 : προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής 

∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών  µε τµήµατα (Είδη  παντοπωλείου, οπωροκηπευτικά   ΄΄  που 

βρίσκεται στα Τραυλιάτα    της  ∆.Ε . Λειβαθούς στον κ. Θεοδωρόπουλο Αλέξανδρο –

Ευάγγελο του Γερασίµου.   

51. την 133/2014 : προέγκριση   λειτουργίας  Καταστήµατος  υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (παντοπωλείο – 

οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου» στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς  στην κ. Γεωργία 

Αναγωνοστοπούλου του Νικολάου   

52.  την 134/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«Επιχειρήσεις µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και 

κρύας κουζίνας) στη Λακήθρα ∆.Ε. Λειβαθούς στην κ. Γεωργία Toτόλου του ∆ηµητρίου 

53.  την  141/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» 

στον Κατελειό Τ. Κ. Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  στην κ. Μήλα 

Λαµπρινή του Αργυρίου 

54. την 142/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση 

αναψυχής»  µε διακριτικό τίτλο: «Το καφενείο τση Κλειώς» που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στον κ. Μιχαλάτο Γεράσιµο του ∆ιονυσίου 

55. την 143/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «µεικτή 

επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – 

οπωροπωλείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής στην κ. 

Λιναρδάτου Μαρία του Νικολάου 

56. την 144/2014 : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο (ανανέωση) που 

βρίσκεται στην θέση Λυκούδια Κορώνι στην Τ.Κ Βαλεριάνου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων στην κ. 

Λευκαδίτη Σωτηρία   του ∆ηµητρίου 

57. την 145/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση 



αναψυχής»  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουσάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στον κ. 

Μιχαήλ Σοφιανό  του ∆ηµητρίου 

58. την 146/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 

κουζίνας)»  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου στον κ. Κώστα 

Γκιόκα του Σωτήρ 

59. την 147/2014 : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και 

ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων και 

λιπών , πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής κατάστηµα ξηρών καρπών και 

ζαχαρωδών  προϊόντων κάβα εµφιαλωµένων ποτών καταστήµατα διάθεσης προϊόντων 

αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» που βρίσκεται στην Αγία Ειρήνη ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 

Πρόννων στον κ. Νικόλαο Γιαννάκη του ∆ιονυσίου. 

 
    

ii. Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων και 

λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου. 

Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν 

παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης 

των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την προσωρινή ανάκληση και  οριστική αφαίρεση αδείας των 

καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι 

αποφάσεις: 

 

1. την 2/2014 : Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος καφετέριας ιδιοκτησίας Σολωµού Κων/νου στον Πόρο 

2. την 24/2014 : προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε την επωνυµία 

Ο ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ιδιοκτησίας Qose Kelmed στο Αργοστόλι κατόπιν της από 14-2-2014 έκθεσης 

υγειονοµικής επιθεώρησης. 

3. την 75/2014 : Ανάκληση της 2/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής. 

4. την 98/2014 : Την  οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος καφετέρια µπαρ πιτσαρία µε επωνυµία CONTECO του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Τ. 

Κ Άσσου. 



5. την 132/2014 : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “Captain Zorbas” 

ιδιοκτησίας Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου. 

iii. Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2014 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής. 

Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 

1. την 7/2014 : Λήψη απόφασης για παράταση  ωραρίου αδείας µουσικών οργάνων στην ∆ηµοτική 
Κοινότητα Σάµης. 
2. την 21/2014 : ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα/ επιχείρηση µαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος( ζεστής και κρύας κουζίνας) ιδιοκτησίας 

∆ηµήτριου Κόµητα στα Λουρδάτα 3. την 41/2014  : αδεία  χρήσης µουσικών οργάνων στο  κατάστηµα 

του στο Κάστρο Λειβαθούς στον κ. ∆ιονύσιο Φραγκόπουλο  . 

3. την  47/2014 : Ανανέωση   αδείας  λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στον κ. Βασίλειο Λεγάτο για το 

κατάστηµα του που λειτουργεί ως καφέ Ανοιχτό Μπαρ µε την επωνυµία “Averto” στο Ξι Κατωγής 

∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 

4.την  48/2014 : Ανανέωση   αδείας  λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του που 

λειτουργεί ως καφέ Μπαρ µε την επωνυµία “WAVES” στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 

στον κ. Σπυρίδωνα  Μανωλάτο. 

5. την 53/2014 : Παράταση ωραρίου µουσικής έως τις 3:00 π.µ  στο κατάστηµα του µε την επωνυµία 

«Μουσική Σκηνή Αστραίος» στο Κάστρο στον κ. ∆ιονύσιο Φραγκόπουλο . 

6.την 55/2014 :  έγκριση  αδείας χρήσης µουσικών οργάνων  στο κατάστηµα της ενοικ. ∆ωµάτια – 

Καφετέρια - εστιατόριο που βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς στην κ.  Κρικιγιάννη Ελένη του 

Στεφάνου  . 

7. την 62/2014 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια ∆Ω∆ΩΝΗ στην 

Αγία Ευφηµία για ένα έτος  στην κ. Αργυρή  Μακρή του Γερασίµου. 

8. την 63/2014 :  την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ 

στα Λουρδάτα για τρία έτη στην κ. RAUXA  HELLINA  ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ   . 

9. την 64/2014 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο στον Κατελειό για 

τρία έτη  στην κ. SHARON MAUREEN SMALLONE . 



10.την 65/2014 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια µπαρ µε την 

επωνυµία OMERTA  στη Σκάλα για ένα έτος στον κ. Γεράσιµο Ζαπάντη .  

11. την  68/2014 : την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ 

στο Κάστρο Λειβαθούς για τρία έτη στον  κ. Γεράσιµο Κουτσό του Θεόδωρου    

12. την 69/2014 : την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ 

στη Σκάλα  για ένα  έτος στον  κ. Μιχαήλ Τραυλό του Αντωνίου    . 

13. την 70/2014 : την ανανέωση  αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο – ταβέρνα - 

καφέ στην Αγία Ευφηµία για τρία έτη στην  κ. Βαλλιανάτου Ευθαλία του Γερασίµου.   

14.την 71/2014 : την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ 

στη Σκάλα  για ένα  έτος στον  κ. Νκόλαο Βογιατζή του Εµµανουήλ ,εκπροσώπου της Εταιρείας 

«ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε»    

15.την 72/2014 :   ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο αναψυκτήριο µε διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ»  στον Πόρο για ένα έτος στον  κ.  Γεράσιµο Πετράτο του Θεοδώρου  . 

16. την 73/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών   στα Βλαχάτα Λειβαθούς για ένα έτος στην  κ.  

CAREN MICHELE COOMBS του DREW BRIAN    

17. την 88/2014 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του  καφετέρια  µπαρ 

MAREGGIATA στον Καραβόµυλο Σάµης για ένα έτος  στον κ. Φωτίου Καβαλλιεράτου 

18. την 100/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του Καφετέρια Μπαρ που βρίσκεται στο 

Φισκάρδο Ερίσου στον κ. Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη  . 

19.την 102/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Μπαρ – εστιατόριο κεντρικού 

κτιρίου» στο ξενοδοχείο «ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΑ» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού 

Πρόννων στην  Εταιρεία  «ΞΥ∆ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». 

20. την  105/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια Σνακ Μπαρ (χωρίς 

παρασκευαστήριο)» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων στον κ. 

Κουρκουµέλη Γεράσιµου του Σπυρίδωνος. 

21.την 107/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια Μπαρ» που βρίσκεται στη 

Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού-Πρόννων στον κ. Κορκο - Κουρή Γεράσιµο του Αλέξανδρου 



22. την 111/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Εστιατόριο» που βρίσκεται στον 

οικισµό Τραυλιάτων Τ.Κ.  Περατάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στην Εταιρεία Γ. και Π. 

Μελισσαράτος Ο.Ε 

23. την 112/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Αναψυχής & προσφοράς 

κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» µε διακριτικό τίτλο le passage που 

βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου στην κ. Σουλτάνα Σκιαδαρέση 

24. την 113/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και 

Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και 

κρύας κουζίνας» που βρίσκεται στα Περατάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στην εταιρία : 

Αναγνωστοπούλου Γεωργία και ΣΙΑ Ε. Ε 

25. την  115/2014 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Εστιατόριο Μπαρ - Ψησταριά» που 

βρίσκεται στον Καραβάδο ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στην κ.  ∆ήµητρα Σταφανάτου του 

Ευσταθίου   

26. την  135/2014 : αδεία  µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» µε διακριτικό τίτλο: ΙΙ Borgo που βρίσκεται στο Κάστρο 

∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στην κ.  Σπυράτου Αγγελική  του Ευαγγέλου 

27. την  148/2014 : αδεία  µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση αναψυχής καθώς και 

επιχείρηση προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» που 

βρίσκεται επί της Ε.Ο Βλαχάτων Λουρδάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς στον κ. Γεράσιµο 

Μιχαλάτο του Σπυρίδωνος. 

Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του 

Κ.∆.Κ. 

 

Κατά το έτος 2014 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης των παρακάτω κανονιστικών  αποφάσεων  :  

1. την  80 /2014 : Κατάρτιση σχεδίου Κανονισµού ∆ιαχείρισης _Κατανοµής ∆ηµοτικών Βοσκοτόπων 

∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

2.την 149/2014  : παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής για τα καταστήµατα υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής 

ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών 



επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων 

περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης 

ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά 

ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των 

ανωτέρω θεµάτων: 

1. την  5/2014 :αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ και απαγόρευση στάθµευσης. 

2. την 10/2014 : τοποθέτηση επεξηγηµατικής(ορθογώνια παραλληλόγραµµη) πινακίδας, που θα 

εµπεριέχει τη φράση: << πλην 07:30-08:30 τροφοδοσία καταστηµάτων για ολιγόλεπτη στάση>> επί την 

οδού ∆εβοσέτου 8 στο Αργοστόλι. 

3. την 11/2014: γνωµοδότηση  για τον καθορισµό πλάτους τµήµατος πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 59 Α του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου. 

4. την 15/2014 :γνωµοδότηση   σχετικά µε εξασφάλιση χώρων στάθµευσης επί δηµοτικής οδού κατόπιν 
αιτήσεως του κ. Χρήστου Παπαδάτου. 

5. την 18/2014 : γνωµοδότηση  για κατασκευή ράµπας σε τµήµα πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 129 επί της 
οδού Αντώνη Τρίτση 99 στην είσοδο καταστήµατος: Εµπόριο Κέντρο Κοκκύλια. 

 

6.την 19/2014 : γνωµοδότηση  επί της αιτήσεως Κόµη ∆ιονύσιου και ΣΙΑ Ε.Ε. για διαγράµµιση 
∆ηµοτικής οδού για ελευθέρωση χώρου στάθµευσης. 

7.την  29/2014: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλών –Παραλιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης. 

8. την 50/2014 : Γνωµοδότηση σχετικά µε την χωροθέτηση τµηµάτων  Αιγιαλού –Παραλίας  µε 
δηµοπράτηση. 

9. την 56/2014 : Γνωµοδότηση σχετικά µε την απαγόρευση διάβασης της κυκλοφορίας την χειµερινή 
περίοδο πεζών και οχηµάτων εγκάρσια της κοίτης του χειµάρρου στον παραλιακό δρόµο του Οικισµού 
Πόρου.  
10. την 57/2014:Γνωµοδότηση σχετικά µε την χωροθέτηση τµηµάτων  Αιγιαλού –Παραλίας  µε 
δηµοπράτηση. 
11. την 79/2014 : Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου στο κέντρο της πόλης του 
Ληξουρίου. 
12. την 82/2014 : ΜΗ  χορήγηση  άδειας στάθµευσης επί του πεζοδροµίου της οδού Π. Βινιεράτου στο 
Αργοστόλι στην κ. Μέλιου Παναγιώτα. 
13. την 97/2014 : Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στην πλατεία  Ρακαντή 
14. την 106/2014 :  παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην  κ. Θεοδώρα Γρηγοροπούλου 
προκειµένου να  ασκήσει  στάσιµη εµπορική δραστηριότητα παραγωγού γεωργικών προϊόντων (λάδι 
παραγωγής ), 
15.την  121/ 2014 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  της 27592/2014 αίτησης. 



16. την 122/2014 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 27400/2014 αίτησης. 
17. την 123/2014 :χορήγηση  θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας του κ. 
Σπυρίδωνα Κακούρη επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 
18. την 129/2014 : κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά και τις δύο εισόδους /εξόδους της σχολικής 
µονάδας (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκάλας) 
19. την 130/2014 : κυκλοφοριακή ρύθµιση την σχολική µονάδα του  Παιδικού Σταθµού «Ουράνιο 
Τόξο». 
20. την  131/2014: Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης έµπροσθεν 
του καταστήµατος της εταιρίας  Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε επί της οδού Ανδρέα Χοιδά 13 στο 
Αργοστόλι. 
21. την 136/2014 Γνωµοδότηση στο ∆. Σ  επί της 51474/10-11-2014 αίτησης κ. Σπ. Λυκούδη για 
παραχώρηση χρήσης χώρου της Πλατείας Αργοστολίου για τοποθέτηση παιχνιδιών από 28-11 έως 20-
01-2015. 
22. την 139/2014 : Γνωµοδότηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την χορήγηση της αιτούµενης  άδειας 
εκσκαφής οδοστρώµατος  (από διασταύρωση Αγίου Σώστη µέχρι το Νεκροταφείο Ζόλων) στον Ο.Τ.Ε 
Α.Ε  . 
23. Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αποδοχή  της Μελέτης του έργου «∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας (Τοµέας Β) . 
24.  την  137/2014 : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ  σχετικά µε την προσωρινή µετατόπιση περιπτέρων στην 
Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου. 
 

∆. Προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι 

θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος: 

1. την 8/2014 απόφαση περί ορισµού  κατάλληλου τόπου ταφής των προσβεβληµένων φοινικοειδών. 

2. την 16/2014 απόφαση σχετικά µε γνωµοδότηση  για την  κοπή δέντρου στον προαύλιο χώρο του 

∆ηµοτικού Σχολείου Βλαχάτων. 

3.την 17/2014 απόφαση σχετικά µε γνωµοδότηση  µε µελέτη έκθεσης ψηφιδωτών ∆απέδων στο 
πλαίσιο του έργου <<Επισκευή και ∆ηµιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάµης & Έκθεση Ψηφιδωτών 
∆απέδων>> 

4. την 31/2014 : Γνωµοδότηση Περί διαδικασίας συλλογής –διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
(Ο.Κ.Τ.Ζ) στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς » 

5. την 32/2014 : Γνωµοδότηση για τον επανακαθορισµό θέσης  κάδου απορριµµάτων στην οδό 
Σιτεµπόρων  αρ.71»    

6.  την 108/2014 : Επανακαθορισµός θέσης κάδου απορριµµάτων στην οδό Σιτεµπόρων αρ.71- 
Συµπληρωµατικά στοιχεία. 

7. την 138/2014  : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε τον επανακαθορισµό θέσης τοποθέτησης κάδων 
απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολίου. 

 



Ε. Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. 

1. την υπ’ αριθ. 9/2014 απόφαση µε Θέµα «Κανονισµός λειτουργίας κοιµητηρίων ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς». 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. την 1/ 2014 :  ενηµέρωση για  προσωρινή ανάκληση ή µη αδείας λειτουργίας καταστήµατος µε την 

επωνυµία ΄΄ΣΟΥΛΑΤΣΟ΄΄ ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι 

2. την 6/2014  :  τοποθέτηση κεραίας ασύρµατης ζεύξης στην τοποθεσία του µνηµείου των Ιταλών στη 

Λάσση. 

3. την 12/2014 :  παραποµπή του αιτήµατος  της εταιρίας Νικόλαου Αρχ. Σκλαβούνου Ε.Π.Ε στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

4. την 13/2014 : γνωµοδότηση επί αιτήσεως κ. Ευσταθίου Σαγιαδινού. 

5. την 20/2014  : Έκθεση  Πεπραγµένων Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 2013  

6. την 30/2014  : χορήγηση αδείας αποκατάστασης φωτιστικών σωµάτων στην παιδική χαρά Αγίας 

¨Άννας Καρδακάτων. 

7.την 33/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 14230/2014 αίτησης Συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α 

8.  την 34/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 12385/2014 αίτησης Αθλητικού Συλλόγου 

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. 

9. την 35/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 13919/1-04-2014 αίτησης της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

10. την 54/2014 : Ενηµέρωση και λήψη απόφασης   σχετικά µε την οριστική ανάκληση  αδείας  

ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους 

γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) »  ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε. 

11. την 78/2014 : Παραχώρηση χρήσης κοιν/στου χώρου 1,50 τ.µ  στην οδό Ριζοσπαστών της 

∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 

12.την 81/2014 :  Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 26875/13-06-2014 αίτησης της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

13. την 83/2014 :  Την αναβολή της απόφασης για την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη. 



14. την 89/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ.  30197/27-06-2014 αίτησης της Χορωδίας  και 

Μαντολινάτας Αργοστολίου. 

15. την 90/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 26875/13-06-2014 αίτησης της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

16. την 91/2014 : Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ.  853/6-06-2014 αίτησης του Συλλόγου «Η ΕΛΠΙ∆Α». 

17. την 109/2014 : Εκλογή Α/ Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
18. την  117/2014 : Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µε 
την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας Εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε για χρονικό διάστηµα 
πέντε (5) ηµερών 
19. την 118/2014 : Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του 
καταστήµατος   «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” ιδιοκτησίας 
εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών 
20. την 119/2014 : Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του 
καταστήµατος    «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFE” ιδιοκτησίας Παπαδάτου Αντώνιου 
για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών 
 
21. την 120/2014 : Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του 
καταστήµατος   «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την 
επωνυµία“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου  για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών 
22. την 67/2014 : αναβολή  λήψης απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος του κ. Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία 
CLASSIC στην συµβολή των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι ανάκλησης αδείας  
23. την 76/2014  µη  ανάκλησης αδείας και  σφράγισης του  καταστήµατος «Καφετέρια – Σνακ µπαρ» 
της κ. Θωµά ∆ιονυσίας  στον Κατελειό. 
Όλες οι  παραπάνω αποφάσεις  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχουν  αναρτηθεί στο 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. Υπογραφές 

                                                                    Πιστό αντίγραφο 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
 
 
                                                                   Α/ ∆ήµαρχος  
                                                             Σπυρίδων Ματιάτος 
 

 

 

 

 



 
                                                                                                                            
                                                                                                                       Α∆Α: 66ΞΣΩΕ5-ΚΩ2 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   3  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση λιανικού – χονδρικού 
εµπορίου µε τµήµατα: Οπωροπωλείο – παντοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων 
προϊόντων» στην Τοπική Κοινότητα Κοθρέος ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 11:00 η το 
πρωί  , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325/21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 
(ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 
Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος»  αναφέρει   στα Μέλη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας  υπόψη :  

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 

Και  το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 

σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής  την εισήγηση της   Προϊστάµενης 



του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης 

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 427/7-1-2015   αίτηση της ΜΑRIA MUSIEL του STEFAN κατατέθηκαν  τα νόµιµα 
δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση λιανικού – χονδρικού εµπορίου µε 
τµήµατα: Οπωροπωλείο – παντοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων» στην Τοπική 
Κοινότητα Κοθρέος ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

την   αίτηση   της κ . ΜΑRIA MUSIEL του STEFAN µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά 
µε την οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ.  ΜΑRIA MUSIEL του STEFAN προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

«επιχείρηση λιανικού – χονδρικού εµπορίου µε τµήµατα: Οπωροπωλείο – παντοπωλείο – 

πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων» στην Τοπική Κοινότητα Κοθρέος ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ερίσου, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                                                                               Α∆Α: ΒΑΧΦΩΕ5-Φ0∆                   
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

  ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   4   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων 
και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλέιο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου που 
βρίσκεται στην Τ.Κ. Άσσου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη   και ώρα 11:00 η το 
πρωί  , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2232 5/121-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                 
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 
Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος»  αναφέρει   στα Μέλη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω:  

Λαµβάνοντας  υπόψη :  

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 

Και  το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 

καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 



σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής  την εισήγηση της   Προϊστάµενης 

του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης 

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 1178/12-1-2015   αίτηση του Μενεγάτου Γεώργιου του Σπυρίδωνος κατατέθηκαν  
τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση λιανικής διάθεσης 
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλέιο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου που βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Άσσου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

την   αίτηση   του  κ . Μενεγάτου Γεώργιου  του Σπυρίδωνος µαζί µε τα  απαιτούµενα  
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Μενεγάτο Γεώργιο  του Σπυρίδωνος ,προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

«επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλέιο – 

οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άσσου ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ερίσου διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Α∆Α: 7ΝΥΨΩΕ5-ΟΜ4 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    5   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση 
µαζικής εστίασης και αναψυχή καθώς και προσφοράς κατά κυριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) - επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται 
στις Αλατιές Τ.Κ Τουλιάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης « Χορήγηση  
Άδειών  µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» .αναφέρει   στα 
Μέλη  της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια 
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.  

Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: 

«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 
8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών 



τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».  

2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση 
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική 
Υπηρεσία.  

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή 
και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα  µε το είδος των µουσικών 
οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο 
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, 
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.  

5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της αρχής 
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση 
υποτροπής.  

6.  Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο 
βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει 
ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 54377/25-11-2014  αίτηση της Κολαϊτη Ισµήνης του Γερασίµου κατατέθηκαν τα 
νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση 
µαζικής εστίασης και αναψυχή καθώς και προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – 
επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) 
- επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται στις Αλατιές Τ.Κ Τουλιάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το 
αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

• την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,  

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

• την αίτηση  της Κολαϊτη Ισµήνης του Γερασίµου     µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 

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

δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 



                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Χορηγεί  στην κ.  Κολαϊτη Ισµήνη  του Γερασίµου αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 

«επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχή καθώς και προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών 

ποτών – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας 

κουζίνας) - επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται στις Αλατιές Τ.Κ Τουλιάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ερίσου 

διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης 

∆ηµόσιας Υγείας 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                 Α∆Α: 73ΤΕΩΕ5-7Σ7 
 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1 ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    6   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση µαζικής εστίασης και 
αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας 
κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ ∆αυγάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης « Χορήγηση  
Άδειών  µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» .αναφέρει   στα 
Μέλη  της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια 
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.  

Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: 

«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 
8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών 



τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών 
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα 
απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση 
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».  

2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των 
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση 
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική 
Υπηρεσία.  

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή 
και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα  µε το είδος των µουσικών 
οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που 
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο 
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, 
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.  

5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της αρχής 
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση 
υποτροπής.  

6.  Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο 
βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει 
ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 919/9-1-2015  αίτηση του Γασπαρινάτου ∆ιονυσίου του Μαρίνου κατατέθηκαν τα 
νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση 
µαζικής εστίασης και αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ ∆αυγάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου. 
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το 
αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

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

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

• την αίτηση του    κ.   Γασπαρινάτου ∆ιονυσίου του Μαρίνου  µε την οποία ζητά να του 

χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 



 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Γασπαρινάτο ∆ιονύσιο του Μαρίνου  αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του 

«επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ ∆αυγάτων ∆ηµοτικής 

Ενότητας Αργοστολίου ,διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το αριθ. 86708/24424/29-

10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     7  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού κοιν/στων χώρων για την 
τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής διαφήµισης (LED)  αριθ. 1 παρ. 2 Ν 2946/2001. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης :«Εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού κοιν/στων χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής 
διαφήµισης (LED)  αριθ. 1 παρ. 2 Ν 2946/2001» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ . 
59419/23-12-2014 εισήγηση της Προϊστάµενης  του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία  αναφέρει τα παρακάτω : 

 Θέµα: ΄΄  Καθορισµός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση  υπαίθριας  ηλεκτρονικής διαφήµισης ( 
τύπου LED ) άρθ. 1 παρ. 2 Ν. 2946/2001.  

Παρακαλούµε  για τη λήψη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ), προκειµένου να εισηγηθεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό κοινοχρήστων χώρων µε σκοπό την τοποθέτηση 
υπαίθριας ηλεκτρονική διαφήµισης ( τύπου LED ) αρθ. 1 παρ. 2 Ν. 2946/2001. 



   Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 αρθ. 3 Ν. 2946/2001 ο καθορισµός χώρων γίνεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις τουλάχιστον 
µήνες πριν από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόµενα τρία χρόνια.  

   Η παραπάνω απόφαση εκδίδεται ύστερα από γνώµη της πρωτοβάθµιας Επιτροπής  
Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( Ε.Π.Α.Ε.)  της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ( ή του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο 
καταργεί την   Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε την απρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 4030/11), η οποία 
παρέχεται υποχρεωτικά µέσα στην προθεσµία του επόµενου εδαφίου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του αρµόδιου Ο.Τ.Α. που απευθύνεται στην Ε.Π.Α.Ε.   ( ή του Συµβουλίου 
Αρχιτεκτονικής εφόσον αυτό έχει συγκροτηθεί, το οποίο καταργεί την   Ε.Π.Α.Ε. σύµφωνα µε 
την απρ. 2α του άρθρου 45 του Ν. 4030/11) το αργότερο δύο µήνες πριν τη λήξη των 
προθεσµιών της προηγούµενης παραγράφου. ( παρ. 2 άρθρο 3 Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-
10-01 τεύχος Α΄) . 

   Με το αριθ. 53088/18-11-14 έγγραφο της υπηρεσίας µας ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα και µε το αριθ. 25/25-11-14 
πρακτικό της (αριθ. θέµατος 10),  οµόφωνα ενέκρινε την τοποθέτηση τριών υπαίθριων 
ηλεκτρονικών διαφηµίσεων στους χώρους που είχαν αποφασιστεί µε την 72/2009 απόφαση 
του ∆ηµ. Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου .  

Η ∆ηµοτική κοινότητα Αργοστολίου µε την 133/2014 απόφαση της οµόφωνα γνωµοδότησε να 
παραχωρηθούν οι χώροι που είχαν δοθεί µε την 72/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου και συγκεκριµένα: 

1. Στο κάτω µέρος του Παιδικού κήπου 
2. Στον κοινόχρηστο χώρο του ΚΤΕΛ 
3. Στη νέα ∆ηµοτική Αγορά 

 

   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την έκδοση απόφασης σας σε εφαρµογή του άρθρου 
79 του ∆ΚΚ,  σύµφωνα µε το οποίο , οι δηµοτικές αρχές  ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς 
τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας , µε 
τις οποίες καθορίζουν τους όρους κα τις προϋποθέσεις για τη χρήση των αλσών κα των 
κήπων, των πλατειών , των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 

  Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.      

   Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος 
ή οικισµού , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγηση της , µετά από γνώµη 
του οικείου τοπικού συµβουλίου. 

   Παρακαλούµε για τις ενέργειες σας λόγω αρµοδιότητας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  

Ο Πρόεδρος   επειδή υπάρχουν  ερωτήµατα για το εν λόγω θέµα  προτείνει την αναβολή της συζήτησης 
για  επόµενη Συνεδρίαση εφόσον κατατεθεί ολοκληρωµένη εισήγηση από την αρµόδια Υπηρεσία. 

 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010 

• την  εισήγηση του Προέδρου. 



 

 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Αναβάλλει την συζήτηση του θέµατος  γνωµοδότησης   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του καθορισµού  
κοινόχρηστων  χώρων  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου για την τοποθέτηση υπαίθριας 
ηλεκτρονικής διαφήµισης (LED) προκειµένου να προσκοµίσει η αρµόδια Υπηρεσία 
ολοκληρωµένη εισήγηση. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                        Α∆Α: Ω5ΧΖΩΕ5-55Ζ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     8  /2015 

 ΘΕΜΑ : Οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας στο Αργοστόλι λόγω 
πολεοδοµικών παραβάσεων. 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το πρωί  ,η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Οριστική 
ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καφετέριας στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών 
παραβάσεων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  µε αρίθ. πρωτ 739/8-01-2015  εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. 
Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία  αναφέρει τα παρακάτω. . 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. 
Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή 
των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων  

  Με την από 12-12-2013 έκθεση αυτοψίας της ∆ιεύθυνσής Υπηρεσίας ∆όµησης που 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε το αριθ. 3598/16-12-13 έγγραφο της διαπιστώνεται αυθαίρετη 
κατασκευή στεγάστρου από 4 κατακόρυφες πακτοµένες σιδηροδοκούς , 6 οριζόντιους οροφή 
από τεντόπανο και κατακόρυφες πλευρές από διαφανές ναϋλον εντός κοινοχρήστου χώρου 
διαστάσεων 3,15Χ9,6 µ 

Αντίστοιχες διαπιστώσεις έχει κάνει και η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών από 20-12-2013 (αριθ. 
Πρωτ. 56794/14-1-2014). 



Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ) οι ανωτέρω αυτοψίες διαβιβάσθηκαν 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε εισήγηση της υπηρεσίας µας για 
λήψη απόφασης οριστικής ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος  του 
κ. Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία CLASSIC 
στην συµβολή των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών 
παραβάσεων.  
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθ.67 /19-6-2014 απόφαση της οµόφωνα αποφάσισε 
την αναβολή λήψης απόφασης µέχρι την εκδίκαση της υπ΄ αριθ. 43/10-1-2014 ένστασης που 
κατέθεσε ο κ. Μηλάτος Φακούντος Βασίλειος προς την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ). 
Λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος η υπηρεσία µας µε το αριθ. 55776/2-12-
2014 έγγραφο της ζήτησε από τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης πληροφορίες σχετικά µε την 
εκδίκαση της ως άνω ένστασης και µε το αριθ. 3831/29-12-2014 έγγραφο της η ανωτέρω 
υπηρεσία µας απέστειλε το πρακτικό 6/7-8-2014 θέµα 3ο του ΣΥΠΟΘΑ µε το οποίο 
απορρίπτει την αριθ. 43/26-5-2014 ένσταση του κ. Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου διότι οι 
αυθαίρετες κατασκευές κατασκευάστηκαν κατά παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4067/2012 και 
χωρίς να έχει χορηγηθεί νόµιµη έγκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 
του Ν. 4067/2012 στην οποία αναφέρονται οι κατασκευές οι οποίες επιτρέπονται σε 
κοινόχρηστους χώρους του οικισµού, ύστερα από απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και άδεια 
της αρµόδιας ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης.  
Με το αριθ. 59983/31-12-2014 έγγραφο µας κλητεύθηκε ο ανωτέρω σε ακρόαση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2690/99 ο οποίος δεν προσήλθε. 
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση για 
οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Μηλάτου Φακούντου 
Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή των οδών 
Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων λαµβάνοντας 
υπόψη την προηγούµενη εισήγηση µας φ/φο της οποίας σας αποστέλλουµε. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

•  το άρθρο 80 του Ν. 3463/06  

•  το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• το 06/7-08-2014 Πρακτικό του ΣΥ. ΠΟ .Θ. Α.(απόρριψη ένστασης) 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Μηλάτου 

Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή 

των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών 

παραβάσεων(αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο). 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Α∆Α: 6∆Ψ0ΩΕ5-∆2Α          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1 ης   ( τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     9  /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χορήγησης άδειας τοµής 
οδοστρώµατος στον δρόµο του Σπηλαίου Αγίου Γερασίµου από  Ο. Τ .Ε  Α. Ε για υλοποίηση 
έργου του. 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το πρωί  ,η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 6 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χορήγησης άδειας τοµής οδοστρώµατος στον 
δρόµο του Σπηλαίου Αγίου Γερασίµου από  Ο. Τ .Ε  Α. Ε για υλοποίηση έργου του.» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. 521/1633/19-12-2014 αίτηση του Ο.Τ.Ε Α.Ε σύµφωνα µε 
την οποία ζητείται η άδεια εκσκαφής στον δρόµο του Σπηλαίου του Αγίου Γερασίµου  
προκειµένου να εκτελέσουν το έργο τους «Αντικατάσταση –τροποποίηση του υφιστάµενου 
υπαίθριου κατατανεµητή µε νέα µονάδα οπτικού δικτύου» . 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 59700/24-12-2014 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου που έχει ως εξής: 

 Θ Ε Μ Α  :  

«Α∆ΕΙΑ ΤΟΜΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ» 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   



της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

                               π ρ ο ς  

        την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 521/1633/05.12.14  έγγραφό τους, ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ενηµέρωσε την 
Υπηρεσία µας ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση Χωµατουργικών εργασιών (εκσκαφές και 
Επαναφορές) µε την µέθοδο της µικροτάφρου για την ικανοποίηση και προώθηση νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας. Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η κατασκευή Μ/Τ (µικροτάφρου) διαστάσεων 
εκσκαφής βάθους 50 cm, πλάτους 10cm και µήκους 960m καθώς και εγκατάσταση µίας (1) καµπίνας 
τύπου Γ2 διαστάσεων 0,60m βάθος χ 0,60m πλάτος χ 1,60m µήκος. Για τα παραπάνω αιτείται την 
απαραίτητη άδεια εκσκαφής οδοστρώµατος. Το έργο θα εκτελεστεί στον δρόµο του Σπηλαίου Αγίου 
Γερασίµου και συγκεκριµένα από την Επαρχιακή οδό Αργοστολίου Λακήθρας έως την Επαρχιακή οδό 
Αργοστολίου Μηνιών (Λάσση) µε προϋπολογισµό 14.000 ευρώ. 

 Έχοντας υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
1. Το Π.∆. 25/28-11-29 «Περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρή-σεως οδών 

κειµένων διατάξεων» 
2. Το υπ’ αριθµ. 4 του Α.Ν. 1966/39 που περιγράφεται η διαδικασία καταλογισµού ευθυνών στους 

προκαλούντες βλάβη στους οδούς 
3. Τις εγκυκλίους του Υ.∆.Ε. µε αριθµούς Β20/1979, Β13/03.06.80, Β28/1980, και Β4/1985 σε 

συνδυασµό µε το αρ. ΒΣ1β/10/149-Ω/23.06.80 έγγραφο του Υ.∆.Ε. µε οδηγίες αδειών τοµής οδών 
κ.ά. 

4. Το άρθρο 30 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2307/95 
5. Το άρθρο 25 του Ν.1418/1984  
6. Τα άρθρα 9, 10, 44, 47, 48, 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (όπως 

τροποποιήθηκε µε τον Ν.3542/2007)  
7. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162Α/02.08.06) 
8. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευ-ής ∆ηµοσίων έργων» 
9. Την αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/502 (ΦΕΚ 946/09-07-2003) «Απόφαση έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής 

σήµανσης εκτελουµένων οδικών έργων εντός ή εκτός κατοικηµέ-νων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 
10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.07.10) περί «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 

12. Την ∆ΜΕΟ/ε/Ο/1308/15.12.95 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µε θέµα: «Κατάταξη Εθνικών οδών περιφερειών 
Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε βασικό (πρωτεύων), 
∆ευτερεύων και Τριτεύων Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο» 

13. Την εγκύκλιο 47 (αρ. πρωτ. 78652/22.12.08 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών) 

 

εισηγούµαστε 

 



Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής για τη χορήγηση 

άδειας τοµής οδοστρώµατος σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ 

Η τοµή του οδοστρώµατος θα γίνει µόνο στις θέσεις που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη 
του ΟΤΕ. 

2. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Όπως αυτά καθορίζονται από τη Νοµοθεσία. 

3 . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Όπως αυτή καθορίζεται στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου και τις ενδεχόµενες 
χορηγηθείσες παρατάσεις αυτού. 

4.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Όπως αυτές καθορίζονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της εγκεκριµένης µελέτη του έργου. 

5. ΧΡΟΝΟΣ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Όπως αυτός προβλέπεται από τη Σύµβαση του έργου και τα συµβατικά τεύχη αυτού. 

6 . ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

α. Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει ο Ανάδοχος να έρθει σε συνεννόηση µε τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφέλειας (∆.Ε.Υ.Α.Κ., ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.) ώστε να ενηµερωθεί για τα υφιστάµενα δίκτυα και τις 
λοιπές υποδοµές τους. 

β. Είναι αυτονόητο ότι η χορηγηθείσα άδεια τοµής δεν υποκαθιστά άδειες που ενδεχοµένως 
απαιτούνται από άλλες Υπηρεσίες. 

γ. να κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης απ τον ΟΤΕ ύψους 5% επί της αξίας των 
εκσκαφών. 

Η χορηγηθείσα άδεια να κοινοποιηθεί στους ακόλουθους αποδέκτες και να αναρτηθεί στο 
πρόγραµµα «∆ιαύγεια»: 

 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Μελετών και Κατασκευής    

    Υδραυλικών-…-Κτηριακών-Η/Μ Έργων (Λεωφ. Βεργωτή 160, Αργοστόλι) 

3. Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου (ΒΙ. ΠΕ Αργοστολίου, ΤΚ 28100) 



4. ΟΤΕ Α.Ε. (Λεωφ. Βεργωτή 8, Αργοστόλι ΤΚ 28100) 

5. ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. (Λεωφόρος Ι. Μεταξά 98, Αργοστόλι ΤΚ 28100) 

6. ∆.Ε.Υ.Α.Κ. (Λιθοστρώτου 70, Αργοστόλι ΤΚ 28100) 

 

 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την 521/1633/19-12-2014 αίτηση του Ο.Τ.Ε Α.Ε 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση άδειας εκσκαφής οδοστρώµατος επί 
του δρόµου  του Σπηλαίου Αγίου Γερασίµου και συγκεκριµένα από την Επαρχιακή οδό Αργοστολίου 
Λακήθρας έως την Επαρχιακή οδό Αργοστολίου Μηνιών -(Λάσση) στον Ο.Τ.Ε Α. Ε σύµφωνα µε 
τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις   που ορίζει η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

23.12.14    
   
      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ                                                

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
       ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1ης   (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     10  /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 33497/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 33497/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση του κ. Παγουλάτου Γεράσιµου σύµφωνα µε την οποία ζητείται να 
τοποθετηθούν µεταλλικά κολονάκια έξω από την είσοδο της οικίας του επί της οδού Λάσσης 
58 στο Αργοστόλι επειδή παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόµιο αυτοκίνητα κλείνουν  την είσοδο 
της οικίας του και καταστρέφουν τα φρεάτια.  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση για την µεταλλικά 
κολονάκια έµπροσθεν της εισόδου της οικίας του κ. Γεράσιµου Παγουλάτου επί της οδού Λάσσης 58 
στο Αργοστόλι.  
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1 ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    11   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 31608/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                 
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 31608/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση της επιχείρησης Π. Λιβερέτος & ΣΙΑ Ο.Ε  σύµφωνα µε την οποία 
ζητείται να εγκριθεί η τοποθέτηση  διαφηµιστικής πινακίδας της επιχείρησής του στο 
πεζοδρόµιο της οδού Αντώνη Τρίτση 17 (παραλιακή) στο Αργοστόλι (πλησίον βενζινάδικου 
Αναστασιάδη). 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση της επιχείρησης Π. 
Λιβερέτος & ΣΙΑ Ο.Ε  για την τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας της επιχείρησής στο 
πεζοδρόµιο της οδού Αντώνη Τρίτση 17 (παραλιακή) στο Αργοστόλι (πλησίον βενζινάδικου 
Αναστασιάδη). 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης    (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    12   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 15704/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 15704/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση των ΕΛΤΑ Φισκάρδου  σύµφωνα µε την οποία ζητείται να εγκριθεί η 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης έξω από το εµπορικό κέντρο «Τσελέντη» για τις ανάγκες του 
καταστήµατός του( ασφαλή προσέγγιση των υπηρεσιακών οχηµάτων , απρόσκοπτη 
φορτοεκφόρτωση των µεταφεροµένων αποστολών και των χρηµατοαποστολών). 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  



• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση παραχώρησης 
θέσης στάθµευσης έξω από το εµπορικό κέντρο «Τσελέντη» για τις ανάγκες του 
καταστήµατός των ΕΛΤΑ  Φισκάρδου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης    (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    13   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 56983/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 56983/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση του Ιδρύµατος Φωκά- Κοσµετάτου ( Βοτανικός Κήπος Κεφαλλονιάς)   
σύµφωνα µε την οποία ζητείται να τοποθετηθούν κολονάκια στις δύο γωνίες , αριστερά και 
δεξιά του δρόµου που ξεκινάει ακριβώς απέναντι από το αστυνοµικό τµήµα (αρχή της ΒΙΠΕ) 
και οδηγεί στον Βοτανικό Κήπο Κεφαλλονιάς , επειδή λόγω των µόνιµα παρκαρισµένων 
αυτοκινήτων η πρόσβαση για άνοδο και έξοδο από τον δρόµο αυτό καθίσταται εξαιρετικά 
δύσκολη. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση για να 
τοποθετηθούν  κολονάκια στις δύο γωνίες , αριστερά και δεξιά του δρόµου που ξεκινάει 
ακριβώς απέναντι από το αστυνοµικό τµήµα (αρχή της ΒΙΠΕ) και οδηγεί στον Βοτανικό Κήπο 
Κεφαλλονιάς . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :      14 /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 36260/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 36260/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση Εργατουπαλληλικού Κέντρου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης  σύµφωνα µε 
την οποία ζητείται να εγκριθεί η παραχώρηση θέσης στάθµευσης ενός αυτοκινήτου (µε 
διαγράµµιση) στην είσοδο µπροστά από το κτίριο επί της οδού Αντώνη Τρίτση (παραλιακή ) 
στο Αργοστόλι. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση παραχώρησης 
θέσης στάθµευσης στην είσοδο έµπροσθεν του κτιρίου Ε.Κ.Κ Ι επί της οδού Αντώνη Τρίτση 
(παραλιακή ) στο Αργοστόλι. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  1  ης   (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    15   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 58282/2014 αίτησης. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  27  η   Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 2325 /21-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 
η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 
/2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  έξι   (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                            Μιχαήλ Γάκης 

3. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                           Σπυρίδων Σαµούρης. 
4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                       
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
6. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 7 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 58282/2014 αίτησης.»έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  την αίτηση του κ. Θεόδωρου Μεσσάρη σύµφωνα µε την οποία ζητείται η 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία του επί της οδού Παναγή 
Βεργωτή 24 στο Αργοστόλι . 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  χορηγηθεί η αιτούµενη έγκριση παραχώρησης θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία του κ. Θεόδωρου Μεσσάρη  επί της οδού Παναγή 
Βεργωτή 24 στο Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα δύο ετών. 
Ο κ. Θεόδωρος Μεσσάρης υποχρεούται πριν την λήξη της παραχώρησης της θέσεως 
στάθµευσης ΑΜΕΑ εάν επιθυµεί την ανανέωση της  να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο. 
Επίσης σε περίπτωση µεταβολής των προσωπικών του στοιχείων (τόπος κατοικίας- αλλαγή 
αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος κ.λ.π οφείλει να ενηµερώσει την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 


