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

 
 

Από το πρακτικό της 12ης ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
την   11 η   Αυγούστου  2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  11  η  Αυγούστου του έτους  2017, ηµέρα  Παρασκευή        και ώρα  
9: 30  το πρωί   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  24229 /7-08-2017 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     τα  
έξι  (6) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ματίατος  Σπυρίδων                                                                                
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παρίσης Ηλίας  
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                            Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                            
4.   Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων                                                                            
5. Βανδώρος Παναγής                                                            
 6.Γάκης Μιχαήλ       
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   61   /2017                                                         Α∆Α : Ω3ΘΛΩΕ5-ΒΧΧ 
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους 
(τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2017) . 

                                                      

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης το µοναδικό θέµα   της 
ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή 
τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2017) 
.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε η 35/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για  τον  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 Β στις παραγράφους  2  α –β & γ των παραπάνω όρων στις οποίες 
αναφέρονται τα παρακάτω :  
Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρκοπούλου θα διεξάγεται στη θέση «ΒΟΝΤΕΣ» εντός και εκτός οικισµού Τ.Κ. Μαρκοπούλου σε 
κοινοτική οδό πλησίον εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου «Φιδούσα», σύµφωνα µε το συνηµµένο από 
Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
θέµα «Αποτύπωση υφισταµένης δηµοτικής οδού για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας 
(Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)». 
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά είκοσι (20) 
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γ.  Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :  
• ∆εκαοκτώ (18) θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε 

αριθµούς από α/α 1 έως α/α 6 και από α/α 9 έως α/α 20 και  
• ∆ύο (2) θέσεις διαστάσεων 3,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε αριθµούς 

από α/α 7 έως α/α 8 ,  
Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να προβούν σε  αξιολόγηση των  εκπρόθεσµων αιτήσεων 
µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην εν λόγω  εµποροπανήγυρη .  
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην υπάλληλο  του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Μαρία 
Τουµαζάτου  η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1.  Τον κανονισµό Λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης   Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
      όπως εγκρίθηκε µε την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
      ∆ήµου Κεφαλλονιάς και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού σχετικά µε τις προϋποθέσεις που  
      πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι .           
2.  Την αριθ. πρωτ. 40/18-5-2017 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ µε την οποία ανακοινώνεται η διεξαγωγή 
      της εµποροπανήγυρης Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων . 
3.   Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  εκπρόθεσµα από τα οποία προκύπτει  
       ότι προσήλθαν   τρεις (  3  )  αιτούντες  . 
       και συγκεκριµένα : 
 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. FRANCU LEONARD IONUT IONEL Χειροποίητες εικόνες , 
κοµποσκίνια 

Θ1 

2. Κορισιάνος Ευάγγελος Σωκράτης Έψηση Καλαµποκιού Θ2 

3. ∆αρδώνη Σουλτάνα  Θεόφιλος Ζαχαρώδη προϊόντα Θ3 

 
Η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι 
έχουν προσκοµισθεί  πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 40/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας και την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  προτείνει στην εν λόγω Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – 
Εµποροπανήγυρη , εφόσον οι θέσεις είναι  (20) είκοσι να χορηγηθούν στους αιτούντες οι τρεις  (3) 
πρώτες  θέσεις καθώς δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση ούτε έχουν κατατεθεί άλλες 
εµπρόθεσµες αιτήσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την 35/2016  απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας (Α∆Α: 7Ν5ΓΩΕ5-ΘΟ3) 

            την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου .(Α∆Α: 6ΨΒΑΩΕ5-9ΡΞ) 
             την 40/2017 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεως)  
          τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
            την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
           και την πρόταση του Προέδρου :  
       
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων µικροπωλητών  τοποθέτησης πάγκων στην  εµποροπανήγυρη 

στο Μαρκόπουλο  όπως παρακάτω:  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. FRANCU LEONARD IONUT IONEL Χειροποίητες εικόνες , 
κοµποσκίνια 

Θ1 

2. Κορισιάνος Ευάγγελος Σωκράτης Έψηση Καλαµποκιού Θ2 
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3. ∆αρδώνη Σουλτάνα  Θεόφιλος Ζαχαρώδη προϊόντα Θ3 

  

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου στην 
εµποροπανήγυρη  που διενεργείται  µε την ευκαιρία της θρησκευτικής  εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου  
στην Τοπική Κοινότητα του Μαρκόπουλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από τις 13 έως 17-08-2017  ‘όπως 
καθορίστηκαν µε την  140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 40/2017 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

 Η Παρούσα απόφαση θα  αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                        Αποστολάτος Γεράσιµος                                                           
                                                                                                                Κεκάτος Ευάγγελος                                                            
                                                                                                          Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                   
                                                                                                               Βανδώρος Παναγής                                                           
                                                                                                                        Γάκης Μιχαήλ       
                                                                                                                                             

    Σπυρίδων Ματιάτος 
                 Α/∆ήµαρχος  
 


