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

της 15ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η
Σεπτεµβρίου 2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 1 η Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12: 00 το µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 25743/23-08-2017
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες
επτα (7) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αλέξανδρος Παρίσης
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Παρίσης Ηλίας
Μοσχονάς Αλέξανδρος
3. Κεκάτος Ευάγγελος
4. Σαµούρης Σπυρίδων
Γάκης Μιχαήλ
5. Βανδώρος Παναγής
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος
7. Κατσιβέλης Γεώργιος (Αναπληρωµατικό Μελος)

τα

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 63 /2017
Α∆Α: 61ΖΗΩΕ5-3∆3
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
µετά την απόρριψη σχετικών προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων .
Στην συνεδρίαση προσήλθε ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης στον οποίο σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.
25746/23-08-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε η µε αριθ.
πρωτ. 25743/23-08-2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω
θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο
20 παρ. 2 του Συντάγµατος αποτελεί και κλήση σε ακρόαση.
Ο Προεδρεύων , ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε
τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
του ∆ήµου κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης για την ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µετά την απόρριψη
σχετικών προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε
αρίθµ. πρωτ. 23771/3-08-2017 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. 23771/2-08-2017 έγγραφο του Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
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Αµέσως µετά ο ∆ήµαρχος δίνει τον λόγο στον ενδιαφερόµενο καταστηµατάρχη κ. Κουρούµαλο
Παναγιώτη ο οποίος καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής α) το µε αρίθµ. πρωτ. 26904/1-009-2017
ενηµερωτικό σηµείωµα της αρχιτέκτονος µηχανικού του κας Βαφειάδου Ελένης και β) το µε αρίθµ.
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πρωτ. 26905/1-09-2017 αίτηµα σύντοµης αναβολής του δικηγόρου του κ. Στάυρου Αντύπα τα οποία
κατά σειρά έχουν ως εξής :
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Στην συνέχεια ο κ. Καρούµαλος ζητά από τα Μέλη να γίνει δεκτό το αίτηµα του για ολιγοήµερη
αναβολή λήψης απόφασης για το έν λόγω θέµα προκειµένου να έχουν την δυνατότητα να
παρευρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής ο δικηγόρος του και η µηχανικός του.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος , προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτηµα και να
αποφασίσουν την αναβολή λήψης απόφασης για το χρονικό διάστηµα των δέκα πέντε ηµερών για
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την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του
∆ιονυσίου το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας
κουζίνας) στο Ξι Κατωγής Ληξουρίου.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αλέξανδρος Παρίσης – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Αραβαντινός ∆ιονύσιος-Κατσιβέλης Γεώργιος και Σαµούρης
Σπυρίδων .
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
το µε αρίθµ. 23771/28-07-2017 έγγραφο του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων.
το κατατεθέν µε αρίθµ. πρωτ. 26904/1-009-2017 ενηµερωτικό σηµείωµα της αρχιτέκτονος µηχανικού
του κας Βαφειάδου Ελένης
το κατατεθέν µε αρίθµ. πρωτ. 26905/1-09-2017 αίτηµα σύντοµης αναβολής του δικηγόρου του κ.
Σταύρου Αντύπα
και την εισήγηση του Προεδρεύοντος ∆ηµάρχου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Γίνεται δεκτό το αίτηµα του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου ιδιοκτήτη του καταστήµατος
το οποίο λειτουργεί ως επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) στο
Ξι Κατωγής Ληξουρίου .
2. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος ,για
το χρονικό διάστηµα των δέκα πέντε ηµερών, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα να παραστούν
ενώπιον της Επιτροπής η µηχανικός και ο δικηγόρος του για να προσκοµίσουν σχετικά έγγραφα
επειδή σύµφωνα µε τις παραπάνω κατατιθέµενες αιτήσεις τους δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθούν
στην σηµερινή συνεδρίαση .

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 64 /2017
Α∆Α: 7Τ1ΙΩΕ5-ΚΣΨ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα
ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου).
Στην συνεδρίαση προσήλθε ο κ. ‘Άγγελος Βαγγελάτος ,νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας µε την
εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» στην οποία σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.
25745/23-08-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε η µε αριθ.
πρωτ. 25743/23-08-2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω
θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο
20 παρ. 2 του Συντάγµατος αποτελεί και κλήση σε ακρόαση.
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε
τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
του ∆ήµου κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία
επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου)»έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την µε αρίθµ. πρωτ. 25704/23-08-2017 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών
η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου).
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Η Εταιρεία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» διά του νοµίµου εκπροσώπου της Άγγελου
Βαγγελάτου υπέβαλλε αίτηση (αριθ. πρωτ. 21314/23-6-2016) µε συνηµµένα δικαιολογητικά για άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών – στεγασµένο ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση επιχείρησης µαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος» στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου.
Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στο Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Θεάτρων και
κινηµατογράφων για σχετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ.
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 Τεύχος Β΄) ΚΥΑ.
Στην ανωτέρω Εταιρεία χορηγήθηκε, κατόπιν αιτήσεως του εκπροσώπου της, η αριθ. πρωτ.
25263/25-7-2016 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών από την υποβολή της
αίτησης η οποία επέχει θέση αδείας κατά πλάσµα δικαίου σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη
ΚΥΑ.
Το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Θεάτρων και Κινηµατογράφων µε το πρακτικό 2/2-9-2016
ανέβαλε τη συνεδρίαση για επιτόπια αυτοψία των µελών του συµβουλίου και προσκόµιση επιπλέον
νέων στοιχείων που ζητήθηκαν από την επιχείρηση που ήταν παρούσα στη συνεδρίαση και µε το αριθ.
πρωτ. 39514/21-11-2016 έγγραφο του προέδρου ζήτησε επιπλέον δικαιολογητικά προκειµένου να
αποφανθεί.
Μετά την εφαρµογή του Νόµου 4442/2016 καταργήθηκε η αρµοδιότητα του Συµβουλίου
Θεάτρων και Κινηµατογράφων για την προβλεπόµενη γνωµοδότηση και ο φάκελος σας επιστράφηκε
στην υπηρεσία µας την 30-3-2017 για διαβίβαση του στις αρµόδιες υπηρεσίες (υγειονοµική υπηρεσία
για υγειονοµικό έλεγχο και πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας).
Ωστόσο µετά από έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω
εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει βεβαίωση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες
κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν πλήρως και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια δεδοµένου ότι
εµπίπτει στην κατηγορία Α του άρθρου 24 του Β.∆/τος 465/1970 και η ανωτέρω βεβαίωση είναι
προαπαιτούµενη.
Κατόπιν τούτων δεν δυνάµεθα να διαβιβάσουµε αίτηση στις ανωτέρω προαναφερόµενες
υπηρεσίες λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.
Για το λόγο αυτό η αριθ. 25263/25-7-2016 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας λειτουργίας καταστήµατος, θα
πρέπει να ανακληθεί.
Για τα ανωτέρω οριζόµενα έχει ενηµερωθεί η επιχείρηση µε το αριθ. πρωτ. 22145/18-7-2017
έγγραφο µας και δόθηκε προθεσµία δεκαηµέρου για τη συµπλήρωση του φακέλου. Σε απάντηση του
εγγράφου µας προσκοµίσθηκε υπόµνηµα αίτηση µε το οποίο µας ενηµερώνει ότι εκκρεµεί απάντηση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Κεφαλληνίας στην οποία έχει υποβάλλει σχετική µελέτη και
ζητά ολιγοήµερη προθεσµία για τη συµπλήρωση του φακέλου στην υπηρεσία µας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την επιτροπή σας
λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010.
Στην συνέχεια ο Προεδρευων ∆ήµαρχος δίνει τον λόγο στον κ. Άγγελο Βαγγελάτο ,νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο. Ε» του ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου , ο οποίος καταθέτει στα Μέλη της Επιτροπής
την µε αρίθ. πρωτ. 26906/1-09-2017αίτησή του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γίνει δεκτό εν µέρει (µε
διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο) το αίτηµα της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» και να αποφασίσουν την αναβολή λήψης απόφασης για το εν λόγω θέµα ,για το
χρονικό διάστηµα του ενός µηνός , µε την προϋπόθεση στο χρονικό αυτό διάστηµα του ενός µηνός
να µην οργανώσει το εν λόγω κέντρο διασκέδασης καµία εκδήλωση.
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αλέξανδρος Παρίσης – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Αραβαντινός ∆ιονύσιος-Κατσιβέλης Γεώργιος και Σαµούρης
Σπυρίδων .
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
το κατατεθέν αίτηµα της εταιρίας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε
η µε αρίθ. πρωτ. 25704/23-08-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
και την εισήγηση του Προεδρεύοντος ∆ηµάρχου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Γίνεται δεκτό εν µέρει (µε διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο) το αίτηµα της Οµόρρυθµης Εταιρίας
µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά
κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – στεγασµένο ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση
επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος τους, στην περιοχή
Κοκκύλια Αργοστολίου.
2. Αναβάλλει την λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης
προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά
πλάσµα δικαίου) της επιχείρησης : Οµόρρυθµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» για το χρονικό διάστηµα του ενός µηνός , προκειµένου να συµπληρώσει τον
φάκελο που έχει υποβάλλει στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και
µε την προϋπόθεση στο χρονικό αυτό διάστηµα του ενός µηνός το εν λόγω ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ
να µην οργανώσει το εν καµία εκδήλωση προς αποφυγή ατυχηµάτων στην περιοχή.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 65 /2017

Α∆Α: ΩΛΙΥΩΕ5-Υ4Π
ΘΕΜΑ : ανανέωση της καντίνας που βρίσκεται σε ιδιωτικό µισθωµένο χώρο στις Μηνιές
περιοχή «Μεγάλη Άµµος» ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
αναφέρει 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 και χορήγηση αδειών καντίνας διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οιποία θέτει υπόψη της Επιτροπής την
εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 24825/11-8-2017 αίτηση της Χριστοφοράτου Ελένης του Παναγή
µε την οποία ζητεί την ανανέωση της καντίνας που βρίσκεται σε ιδιωτικό µισθωµένο χώρο (ιδιοκτησίας
Αφων Χ. Γιαννάτου Ο.Ε) στις Μηνιές περιοχή <<Μεγάλη Άµµος >> ∆ηµ. Ενότ. Αργοστολίου.
Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο εµπόριο.
Παρακαλούµε όπως εγκριθεί το ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος προτείνει την ανανέωση της καντίνας εφόσον πληρεί τις νόµιµες
προϋποθέσεις.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αλέξανδρος Παρίσης – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
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Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Αραβαντινός ∆ιονύσιος-Κατσιβέλης Γεώργιος και
Σαµούρης Σπυρίδων .
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
• την αίτηση της κ. Χριστοφοράτου Ελένης µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση ανανέωσης καντίνας
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Χριστοφοράτου Ελένης του Παναγή ανανέωση της καντίνας που βρίσκεται σε

ιδιωτικό µισθωµένο χώρο (ιδιοκτησίας Αφων Χ. Γιαννάτου Ο.Ε) στις Μηνιές περιοχή
«Μεγάλη Άµµος» ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο εµπόριο.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66/2017
Α∆Α: Ψ9ΠΜΩΕ5-ΜΥ1
ΘΕΜΑ : Έγκριση αδείας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου.
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
αναφέρει τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') οι άδειες
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του
οικείου ∆ήµου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και
αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Με την υπ’ αριθ. 563/2011 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε την αρµοδιότητα αυτή
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Η διάρκεια της άδειας είναι σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α') αόριστη.
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου
26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση
χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν
κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του
καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από
πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την 94/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίσθηκαν οι θέσεις του στάσιµού
υπαίθριου εµπορίου.
Στην συνέχεια ο ∆ήµαρχος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3ο θέµα ηµερήσιας
διάταξης η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 12054/27-04-2017 αίτηση του Θεοδωρόπουλου Χρήστου του
∆ιονυσίου µε την οποία ζητεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση «Αγροτικών
Προϊόντων (φρούτα-λαχανικά)» στην είσοδο του ∆ηµοτικού Σταδίου Αργοστολίου σύµφωνα µε την
αριθ. 94/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, µε την οποία ορίζονται οι θέσεις
για το στάσιµο εµπόριο.
Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
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Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος προτείνει να εγκριθεί η παραπάνω αίτηση για την χορήγηση αδείας
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Αλέξανδρος Παρίσης – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Αραβαντινός ∆ιονύσιος-Κατσιβέλης Γεώργιος και Σαµούρης
Σπυρίδων .
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την 563 /2011 απόφαση ∆.Σ περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων
την 94/2017 απόφαση ∆.Σ περί καθορισµού θέσεων στάσιµου εµπορίου
την αίτηση του κ. Θεοδωρόπουλου.
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στον κ. Θεοδωρόπουλο Χρήστο του
∆ιονυσίου για την πώληση «Αγροτικών Προϊόντων (φρούτα-λαχανικά)» στην είσοδο του ∆ηµοτικού
Σταδίου Αργοστολίου σύµφωνα µε την αριθ. 94/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κεφαλλονιάς, µε την οποία ορίζονται οι θέσεις για το στάσιµο εµπόριο.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67 /2017

Α∆Α: ΩΩΞ1ΩΕ5-ΦΣ6

ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την θέση των κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των οδών
Στ. Μεταξά & Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι.»
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την θέση των κάδων
απορριµµάτων στην συµβολή των οδών Στ. Μεταξά & Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι.» έθεσε υπόψη
των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 23645/1-08-2017 εισήγηση του Προϊσταµένου της
∆/νσης Καθαριότητας & Κοιν/στων Χώρων κ. ∆ελακά Παναγή η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Αρ. πρωτ.:23645/01-08-2017
ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε θέση κάδων απορριµµάτων στην συµβολή τωνοδών Στ. Μεταξά & Αγίου
Γερασίµου στο Αργοστόλι»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ
ΠΡΟΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλονται συνηµµένα:
-Το υπ.αρ. 13239/25-04-2017 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Αποκεντρωµένης µε συνηµµένη την µε αρ.
πρωτ. Γραφείο Γ.Γ ΥΠΕΣ 380/10-04-2017 αναφορά- καταγγελία του κ ∆ιαµαντή Καππάτου.
-Το υπ.αρ. 13357/13-06-2017 έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
-Το υπ.αρ. 115550/07-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου & Ιονίου σχετικά µε την ίδια καταγγελία.
-Το υπ.αρ. 18459/20-06-2017 έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
-Σχετικό απόσπασµα χάρτη της υφιστάµενης θέσης.
Έχοντας υπόψη :
-Τον Ν.3852/10 το άρθρο 83 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, το
άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου
Κεφ/νιάς .
- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3.
- Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε
τον Ν4042/2012 ΦΕΚ
24/13-02-12
- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να
προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης.
- Τις προηγούµενες γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις για το ίδιο θέµα µετά από αίτηµα άλλου Πολίτη (της
κας Lani-S.Linoita) και µε τελική την υπ. αρ.129/2016 Απόφαση του ∆.Σ Κεφαλλονιάς µε την οποία
απεφασίσθη να παραµείνουν οι πράσινοι κάδοι στην εν λόγω θέση του θέµατος.
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- Τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως
ασφάλειας, υγείας και ποιότητας ζωής.
- Τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία.
- Το γεγονός ότι στην θέση που αναφέρεται το αίτηµα δίπλα σε ακάλυπτο χώρο µε ελαιόδενδρα, στη
συµβολή των οδών Στ. Μεταξά & Αγίου Γερασίµου (όπισθεν ∆ηµαρχιακού µεγάρου) υπάρχουν:
τέσσαρις πράσινοι τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων, κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας 18-07-17 7 2407- 2017.
- Ότι δηµιουργούνται προβλήµατα αισθητικής και δυσοσµίας καθότι συσσωρεύονται πολλά
απορρίµµατα λόγω του κεντρικού σηµείου της θέσης ,των πολλών επιχειρήσεων εστίασης, της
πρόσφατης πεζοδρόµησης των κεντρικών σηµείων της πόλης Αργοστολίου της υπόψη περιοχής στα
οποία δεν διέρχεται απορριµµατοφόρο.
- Την έλλειψη στην περιοχή αυτή άλλων κατάλληλων θέσεων πράσινων κάδων απορριµµάτων,
περιοχή η οποία αποτελεί την «βιτρίνα» της πόλεως και συγκεντρώνει πλήθος κόσµου και τουριστικών
κυρίως επιχειρήσεων.
- Ότι στην κοντινότερηπεριοχή δεν προσφέρονται σήµερα θέσεις που να µην δηµιουργούνται επιπλέον
προβλήµατα και υπάρχει συνεχής «πίεση» συρρίκνωσης τους.
-Ότι το το ∆ηµ. Λιµενικό Ταµείο (χωρίς να έχει αποστείλει νέο έγγραφο στο επαναυποβληθέν µε αρ.
πρωτ. 19817/23-06-2017 ερώτηµα µας), θεωρούµε ότι παραµένει στην πάγια θέση του για την µη
τοποθέτηση νέων κάδων επι
της παραλιακής Λεωφόρου ή ενίσχυση των ήδη υφιστάµενων.
-Ότι µε την υπ. αρ. 48/2017 νέα Απόφαση της η ∆.Κ Αργοστολίου γνωµοδοτεί οι κάδοι να παραµείνουν
ως έχουν στην εν λόγω θέση και να δροµολογηθεί το γρηγορότερο από τον ∆ήµο µελέτη και υλοποίηση
της υπογειοποίησης των κάδων.
-Ότι στο επαναυποβληθέν µε αρ. πρωτ. 19817/23-06-2017 ερώτηµα µας ενηµερώσαµε την Ε∆ΑΚΙ
ΟΤΑ Α.Ε για το θέµα της αποκοµιδής των απορριµµάτων των επιχειρήσεων εστίασης στην κεντρική
αυτή περιοχή µε το σύστηµα «πόρτα – πόρτα», ως εναλλακτική λύση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Μέχρι εκπονήσεως µιας γενικότερης µελέτης για υπογειοποίηση των κάδων απορριµµάτων κλπ,
προτείνουµε να παραµείνουν οι κάδοι στην εν λόγω θέση µη έχοντας καλύτερη εναλλακτική λύση για
άλλη θέση στην περιοχή αυτή.
Για να µην υπάρχει αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο, ακόµη και να µπορέσει να µειωθεί ο αριθµός των
κάδων στη θέση αυτή, στα πλαίσια των «καλών πρακτικών», προτείνουµε παράλληλα, οι επιχειρήσεις
εστίασης που εξυπηρετούνται από τη θέση αυτή να προµηθευτούν ιδιόκτητους κατάλληλους κάδους
µέριµνας τους, σε συνεννόηση οπωσδήποτε µε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε
για τον προγραµµατισµό και τον τρόπο της αποκοµιδής τους. (Ήδη η µέθοδος αυτή σε συνεργασία µε
την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου έχει εφαρµοστεί από την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε και σε άλλες παρόµοιες
περιπτώσεις µε καλά αποτελέσµατα.)
Επιπλέον κρίνεται σκόπιµο να τοποθετηθεί στη θέση αυτή, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και
κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα για την αυστηρή τήρηση του Κανονισµού Καθαριότητας, ώστε να
µην αποθέτονται
απορρίµµατα έξω από τους κάδους.
Αργοστόλι 01-08-2017
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
∆ΕΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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Στην συνέχεια ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 48/2017 απόφαση της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής: « Το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα αποφάσισε σχετικά µε την εισήγηση της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου και την σχετική αναφορά του κ. ∆ιαµαντή Καππάτου για ορισµό
θέσεων και αποκοµιδή κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των οδών Στ. Μεταξά και Αγίου
Γερασίµου στο Αργοστόλι , οι κάδοι αναγκαστικά να παραµείνουν στο σηµείο που βρίσκονται λόγω
του ότι είναι δύσκολο να αποµακρυνθούν αλλά και να τοποθετηθούν αλλού ,όπως π.χ στην παραλιακή
οδό Αντώνη Τρίτση λόγω απόρριψης του Λιµενικού Ταµείου της πρότασης που είχε κάνει η ∆ηµοτική
κοινότητα Αργοστολίου στο παρελθόν, και να γίνει όσον το δυνατόν γρηγορότερα η υπογειοποίηση τους
για να αποφεύγονται τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τα απορρίµµατα της περιοχής,
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 48/2017».
Τέλος ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 24936/11-08-2017
έγγραφο του Προέδρου του Λιµενικού Ταµείου κ. Αλέξανδρου Μοσχονά στο οποίο αναφέρεται ότι δεν
συµφωνούν µε την µετακίνηση των κάδων στην Παραλιακή οδό.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Προεδρεύων ∆ήµαρχος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν ως προς την θέση των κάδων
απορριµµάτων στην συµβολή των οδών Στ. Μεταξά & Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι µέχρι
εκπονήσεως µιας γενικότερης µελέτης για υπογειοποίηση των κάδων απορριµµάτων κλπ, να
παραµείνουν οι κάδοι στην εν λόγω θέση µη έχοντας καλύτερη εναλλακτική λύση για άλλη θέση στην
περιοχή αυτή σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Για να µην υπάρχει αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο, ακόµη και να µπορέσει να µειωθεί ο αριθµός των
κάδων στη θέση αυτή, στα πλαίσια των «καλών πρακτικών», προτείνουµε παράλληλα, οι επιχειρήσεις
εστίασης που εξυπηρετούνται από τη θέση αυτή να προµηθευτούν ιδιόκτητους κατάλληλους κάδους
µέριµνας τους, σε συνεννόηση οπωσδήποτε µε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε
για τον προγραµµατισµό και τον τρόπο της αποκοµιδής τους. (Ήδη η µέθοδος αυτή σε συνεργασία µε
την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου έχει εφαρµοστεί από την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε και σε άλλες παρόµοιες
περιπτώσεις µε καλά αποτελέσµατα.)
Επιπλέον κρίνεται σκόπιµο να τοποθετηθεί στη θέση αυτή, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και
κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα για την αυστηρή τήρηση του Κανονισµού Καθαριότητας, ώστε να
µην αποθέτονται
απορρίµµατα έξω από τους κάδους.

Την εισήγηση του Προεδρεύοντος
ψηφίζουν : Αλέξανδρος Παρίσης – Αποστολάτος ΓεράσιµοςΚεκάτος Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Αραβαντινός ∆ιονύσιος-Κατσιβέλης Γεώργιος και
Σαµούρης Σπυρίδων .
και λαµβάνοντας υπόψη:
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την αρίθµ. 48/2017 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου .
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•
•
•

το µε αριθ. πρωτ. 24936/11-08-2017 έγγραφο του Προέδρου του Λιµενικού Ταµείου
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και
την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να παραµείνουν οι κάδοι απορριµµάτων που έχουν τοποθετηθεί στην συµβολή των οδών Στ. Μεταξά &
Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι µη έχοντας καλύτερη εναλλακτική λύση για άλλη θέση στην περιοχή
αυτή και µέχρι εκπονήσεως µιας γενικότερης µελέτης για υπογειοποίηση των κάδων απορριµµάτων
κλπ.
Για να µην υπάρχει αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο, ακόµη και να µπορέσει να µειωθεί ο αριθµός των
κάδων στη θέση αυτή, στα πλαίσια των «καλών πρακτικών», προτείνουµε παράλληλα, οι επιχειρήσεις
εστίασης που εξυπηρετούνται από τη θέση αυτή να προµηθευτούν ιδιόκτητους κατάλληλους κάδους
µέριµνας τους, σε συνεννόηση οπωσδήποτε µε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε
για τον προγραµµατισµό και τον τρόπο της αποκοµιδής τους. (Ήδη η µέθοδος αυτή σε συνεργασία µε
την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου έχει εφαρµοστεί από την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε και σε άλλες παρόµοιες
περιπτώσεις µε καλά αποτελέσµατα.)
Επιπλέον κρίνεται σκόπιµο να τοποθετηθεί στη θέση αυτή, από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και
κατάλληλη προειδοποιητική πινακίδα για την αυστηρή τήρηση του Κανονισµού Καθαριότητας, ώστε να
µην αποθέτονται απορρίµµατα έξω από τους κάδους.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Κεκάτος Ευάγγελος
Σαµούρης Σπυρίδων
Βανδώρος Παναγής
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Κατσιβέλης Γεώργιος

Β

Αλέξανδρος Παρίσης
∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
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