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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της 17ης ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   11 η  
Νοεµβρίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  11  η  Νοεµβρίου του έτους  2016, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 11: 00  
το πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 37601/7-11-2016 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  πέντε   (5) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                
   3. Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων 
   4  Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5. Παπαδάτος Νικόλαος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                           Γάκης Μιχαήλ  
                                                                                                                Τζωρτζάτος Γεώργιος 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   106 /2016                                        Α∆Α: Ω1ΑΚΩΕ5-ΛΡΧ 
 
  ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 137/2014 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ως προς την µετατόπιση  
περιπτέρου στην Παραλιακή οδό Αργοστολίου λόγω έναρξης  εργασιών εκτέλεσης του έργου: 
∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  Γέφυρα –Λαχαναγορά , γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο   
θέµα ηµερήσιας διάταξης : Τροποποίηση της 137/2014 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ως προς την 
µετατόπιση  περιπτέρου στην Παραλιακή οδό Αργοστολίου λόγω έναρξης  εργασιών εκτέλεσης 
του έργου: ∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  Γέφυρα –Λαχαναγορά , γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»   έθεσε υπόψη τα παρακάτω :  
 
Με την 137/2014 γνωµοδοτική απόφασή µας προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε θέµα την µετατόπιση των 
περιπτέρων στην Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου λόγω έναρξης των  εργασιών εκτέλεσης του 
έργου: ∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  Γέφυρα –Λαχαναγορά,  προτείναµε και εγκρίθηκαν από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µε την  91/2015 απόφασή  του τα παρακάτω :  

1. Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση (δίπλα στη γέφυρα 
∆εβοσετου)του κ Πεφάνη Παναγή να µετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του δρόµου 
σε σηµείο 15,00 µέτρα περίπου πιο µακριά από την προτεινόµενη θέση των Τεχνικών 
Υπηρεσιών δηλαδή προς την οδό Μερτζάνη.  

2. Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση (απέναντι από το ψητοπωλείο 
»Μέγας »της κυρίας Χαρίτου Ευτυχίας να µετακινηθεί δίπλα στο σούπερ µάρκετ Α. Β  
Βασιλόπουλος έµπροσθεν οικοπέδου που βρίσκεται δεξιά του, µε την προϋπόθεση ότι 
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δεν θα εµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και η πρόσβαση των ιδιοκτητών στα 
οικόπεδα και τις και κατοικίες τους και επίσης κατά την µετακίνηση τους τα εν λόγω 
περίπτερα θα καταλαµβάνουν το χώρο που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

 
Ο κ. Παπαγιαννόπουλος Σπυρίδων (µισθωτής του περιπτέρου ιδιοκτησίας του ∆ήµου της παρ. 2 της εν 
λόγω απόφασης) µε αίτησή του ζητά να µετατοπιστεί στην παραλιακή οδό Α. Τρίτση (απέναντι από το 
ψητοπωλείο «ΜΕΓΑΣ») έναντι καταστήµατος «ROCK CAFÉ» για λόγους αποδοτικότητας της 
επιχείρησης του. 
Με την  µε αρίθµ. πρωτ, 36239/25-10-2016 εισήγηση του Τµήµατος  αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  αναφέρονται τα παρακάτω :   
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης µετατόπισης περιπτέρου 
ΣΧΕΤ: Η από 24-10-2016 αίτηση του Παπαγιαννόπουλου Σπυρίδωνος 
Με την 91/2015 προηγούµενη απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς αποφάσισε τη 
µετατόπιση των δύο περιπτέρων που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου λόγω της 
επικείµενης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γέφυρα – Λαχαναγορά 
Αργοστολίου». 
Η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε κατόπιν της αριθ.112/2014 απόφασης του συµβουλίου σας και της 
αριθ. 137/2014 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Με την από 24-10-2016 αίτηση του ο κ. Παπαγιαννόπουλος Σπυρίδων, µισθωτής ενός εκ των δύο 
περιπτέρων (ιδιοκτησίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς) αιτείται τη µετατόπιση του σε άλλη θέση από αυτή που 
αποφασίστηκε. Συγκεκριµένα αιτείται να µετατοπιστεί στην παραλιακή οδό Α. Τρίτση (απέναντι από το 
ψητοπωλείο «ΜΕΓΑΣ») έναντι καταστήµατος “ROCK CAFÉ”, µε δεδοµένο ότι η µετατόπιση στη θέση 
που αποφασίστηκε δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί από το ∆ήµο.  
Σηµειώνεται ότι η µετατόπιση περιπτέρου επιτρέπεται µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στη παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4257/14. 
Με βάση τα ανωτέρω η µετατόπιση γίνεται σε µικρή απόσταση από την αρχική θέση αφού ληφθεί 
υπόψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων. Ο ανωτέρω επικαλείται 
λόγους αποδοτικότητας της επιχείρησης του. 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας καλείται να εξετάσει το αίτηµα και εφόσον το κάνει αποδεκτό 
να τροποποιήσει την προηγούµενη απόφαση του (112/2014) 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  71/2016 οµόφωνη  
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητα Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.13/2016  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 31/10/2016. 
   Αριθµ. Απόφασης  71/2016                                Περίληψη 
                                                                                 Μετεγκατάσταση  περιπτέρου  
                                                                                  Στην οδό Αντώνη Τρίτση                
  Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 31/10/2016 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το 
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε 
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου   σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη 
απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 8 ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                                 
 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                     ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                                                                                                                                

   ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                
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  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
  ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                        
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                                     
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1ο    θέµα της   ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε την αίτηση 36239-24/10/2016 του κυρίου Παπαγιανόπουλου Σπύρου µισθωτή περιπτέρου 
που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση απέναντι από το ψητοπωλείο ο µέγας για µετεγκατάσταση του 
περιπτέρου του   σε θέση κενωθέντος περιπτέρου στην είναι ίδια οδό απέναντι από το κατάστηµα ροκ 
καφέ για λόγους αποδοτικότητας. 
Αφού αναγνώστηκε και η εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας ο κύριος ∆ιακάτος πρότεινε να 
µεταφερθεί το περίπτερο άλλα από δω και στο εξής το συµβούλιο να µην συζητάει για θέµατα που ήδη 
έχουν στην πράξη τακτοποιηθεί και είναι τετελεσµένα.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο 
                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα αποφάσισε, σχετικά µε την αίτηση 
36239-24/10/2016 του κυρίου Παπαγιανόπουλου Σπύρου µισθωτή περιπτέρου που βρίσκεται στην 
οδό Αντώνη Τρίτση (απέναντι από το ψητοπωλείο ο «Μέγας») για µετεγκατάσταση του περιπτέρου του 
σε θέση κενωθέντος περιπτέρου στην είναι ίδια οδό απέναντι από το κατάστηµα «Ροκ Καφέ» για 
λόγους αποδοτικότητας,  
 να µεταφερθεί το περίπτερο στην θέση απέναντι από το Ροκ Καφέ άλλα από δω και στο εξής το 
Συµβούλιο να µην συζητάει για θέµατα που ήδη έχουν στην πράξη τακτοποιηθεί και είναι τετελεσµένα. 
Η απόφαση 112/2014 του η Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου τροποποιείται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  71/2016. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                     Αργοστόλι 1 Νοεµβρίου  2016 
                                        Ο    Πρόεδρος του Συµβουλίου  : ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ   
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος αµέσως µετά θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 37105/1-11-2016 ενδεικτική 
εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου ο 
οποίος αποστέλλει σκαρίφηµα µε προτεινόµενη θέση για την υποβοήθηση της διαδικασίας 
προσωρινής µετεγκατάστασης του περιπτέρου που αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Τέλος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 4/11/2016 απαντητικό έγγραφο της  ∆/νσης  Αστυνοµίας 
Κεφαλληνίας στο οποίο αναφέρεται ότι αφού η  Υπηρεσία της εξέτασε την καταλληλότητα του χώρου 
όσον αφορά την ασφαλή κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών, συναινεί µε την εν θέµατι µετεγκατάσταση 
του περιπτέρου. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει λόγω έναρξης  εργασιών εκτέλεσης του έργου  
∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  Γέφυρα –Λαχαναγορά και εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί η 
137/2014 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ :  Να γνωµοδοτήσει θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
για την µετατόπιση του περιπτέρου του κ. Παπαγιανόπουλου Σπύρου  που βρίσκεται στην οδό Αντώνη 
Τρίτση   (έξω  από το ψητοπωλείο «ΜΕΓΑΣ») πλησίον του καταστήµατος “ROCK CAFÉ”   
τροποποιώντας την 137/2014 γνωµοδοτικής απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς την 
παρ. 2 του αποφασιστικού σκέλους της . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκάτος  Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθµ. 71/31-10-2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.   
• Το µε αρίθ. πρωτ. 36239/25-10-2016 σχετικό  έγγραφο  της  αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου 
• Την ενδεικτική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
• Την σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Αστυνοµίας Κεφαλληνίας. 
• Την πρόταση του Προέδρου :  
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                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εισηγείται πρόταση για την τροποποίηση  της 
137/2014 γνωµοδοτικής απόφασης της  ως προς το δεύτερο σκέλος του αποφασιστικού της για  την  
µετακίνηση δηλαδή του περιπτέρου του µισθωτή κ. Παπαγιανόπουλου Σπύρου  που βρίσκεται στην 
οδό Αντώνη Τρίτση   (έξω  από το ψητοπωλείο «ΜΕΓΑΣ»)  πλησίον   καταστήµατος “ROCK CAFÉ” 
λόγω  των  επικείµενων εργασιών εκτέλεσης του έργου: ∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  
Γέφυρα –Λαχαναγορά .  
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  107   /2016 Α∆Α: 768ΑΩΕ5-ΝΕΣ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση  µαζικής 
εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)» που 
βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» 

 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη  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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 36881/4-11-16  αίτηση του Βινιεράτου Ευάγγελου του 
Αλεξάνδρου  , τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  
ίδρυσης  Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Κρεοπωλείο - Παντοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο άρτου – κάβα 
εµφιαλωµένων ποτών - κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας », που 
βρίσκεται στα Τραυλιάτα  της ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  3035/27-10-16 
έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της 
αναφερόµενης δραστηριότητας στο συγκεκριµένο οικόπεδο  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  
• την αίτηση   του  κ. Βινιεράτου Ευάγγελου του Αλεξάνδρου  µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Χορηγεί στον  κ. Βινιεράτο Ευάγγελο του Αλεξάνδρου  προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Κρεοπωλείο - Παντοπωλείο 
– πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο άρτου – κάβα εµφιαλωµένων ποτών - 
κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας », που βρίσκεται στα 
Τραυλιάτα  της ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  3035/27-10-16 έγγραφο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης 
δραστηριότητας στο συγκεκριµένο οικόπεδο . 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   108  /2016                                                              Α∆Α:       7IB1ΩE5-AX8           
ΘΕΜΑ : ανανέωση  άδειας   Μουσικών  Οργάνων   καταστήµατος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Ανοιχτό Μπαρ» 

που βρίσκεται στο Ξι – Κατωγής της ∆.Ε. Παλικής . 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη  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  θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της  που έχει ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 37984/9-11-2016  αίτηση του  Λεγάτου Βασιλείου του 
Νικολάου τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για την  ανανέωση άδειας χορήγησης  Μ.Ο. 
του     καταστήµατος του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Ανοιχτό Μπαρ» που βρίσκεται στο Ξι – Κατωγής 
της ∆.Ε. Παλικής  , σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της υγειονοµικής  υπηρεσίας. 
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∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 
απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα : α)για την λειτουργία του 
καταστήµατος  σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00  ώρα µε την προϋπόθεση ότι δεν 
διαταράσσεται η ησυχία τωνπεριοίκων.  
    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. (παρ.3 
και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β' 
 Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .                           
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. Λεγάτου Βασίλειου του Νικολάου κατατέθηκαν µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 
ανανέωση άδειας  µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του  µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Χορηγεί  στον κ. Λεγάτο Βασίλειο του Νικολάου ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Ανοιχτό Μπαρ» που βρίσκεται στο Ξι – 
Κατωγής της ∆.Ε. Παλικής  , σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Υγειονοµικής  Υπηρεσίας. 
 ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 
απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  

α)για την λειτουργία του καταστήµατος  σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00  ώρα µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία τωνπεριοίκων.  
    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. (παρ.3 
και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β' 
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται 
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   109 /2016                                             Α∆Α: ΩΑ58ΩΕ5-Λ9Ο 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση παιχνιδιών 
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο   
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
την παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση παιχνιδιών 
ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  
 
Με την αριθ. πρωτ. 36279/24-10-2016 αίτησή του  ο κ. Σπυράγγελος Λυκούδης ζητά να του 
παραχωρηθεί ο χώρος πίσω από την Εθνική Τράπεζα στην περιοχή «Πλατεία Καµπάνας»  στο 
Αργοστόλι για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών από 25/11 
έως και 9-01-2017. 
Με την 69/ 19-10-2016 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου αποφάσισε τα παρακάτω:  
                                                                         
                                                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.12/2016  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 19/10/2016. 
   Αριθµ. Απόφασης  69/2016                                                                                  Περίληψη 
                                                                                                               Παραχώρηση χώρου για 
τοποθέτηση 
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                                                                                                                Παιγνιδιών στην πλ. 
Καµπάνας              
  Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 19/10/2016 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το 
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε 
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου   σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη 
απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 8 ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                                ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                        
 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                  
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                    ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                                                                    

   ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                
  ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1ο    θέµα της   ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε την αίτηση του κυρίου Σπυράγγελου Λυκούδη µε την οποία αιτεί να του παραχωρηθεί ο 
χώρος όπισθεν της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Καµπάνας για τοποθέτηση παιγνιδιών  ενόψει των 
Χριστουγεννιάτικων εορτών και για το διάστηµα 25/11/2016 έως 9-/1/2017. 
Ο κ. ∆ιακάτος Κωνσταντίνος πρότεινε ο χώρος να βγει όπως ορίζει ο νόµος σε δηµοπρασία. 
Ο κύριος Τζανάτος πρότεινε να βρεθεί άλλος χώρος γιατί στην πλατεία καµπάνας πρέπει να µείνει  
ελεύθερος  ο χώρος για να παίζουν τα παιδιά. 
Με την πρόταση του κυρίου Τζανάτου συµφώνησε ο κ. Καούκης,. 
 Ο Πρόεδρος πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος στην πλατεία καµπάνας   γιατί δεν έχει ζητηθεί από 
άλλον και για το χρονικό διάστηµα από τις 25/11/16 έως και 9/1//2017 
Με την πρόταση του προέδρου συµφώνησαν οι κύριοι Μελισσαράτος, Κουµαριώτης, Γαβριελάτος, και 
η κ.  Κρεµµύδα.  
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο 
                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά µε το 1ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
που αφορά την αίτηση του κυρίου Σπυράγγελου Λυκούδη µε την οποία αιτεί να του παραχωρηθεί ο 
χώρος όπισθεν της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Καµπάνας για τοποθέτηση παιγνιδιών  ενόψει των 
Χριστουγεννιάτικων εορτών και για το διάστηµα 25/11/2016 έως 9-/1/2017 κατά πλειοψηφία 
αποφάσισε να παραχωρηθεί ο  χώρος που ζητήθηκε στην αίτηση στην πλατεία καµπάνας όπισθεν της 
Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Καµπάνας για τοποθέτηση παιδικών παιγνιδιών  ενόψει των 
Χριστουγεννιάτικων εορτών  γιατί δεν έχει ζητηθεί από άλλον και για το χρονικό διάστηµα από τις 
25/11/16 έως και 9/1//2017 
 µειοψηφούντων των κυρίων Τζανάτου Καούκη  και ∆ιακάτου που υποστήριξαν τις θέσεις που είχαν 
στην εισήγηση. 
 
      Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  69/2016. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                     Αργοστόλι 24 Οκτωβρίου  2016 
                                        Ο    Πρόεδρος του Συµβουλίου  :    ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ   
 
Ζητείται  από τηΝ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση της χρήσης  και να εισηγηθεί 
σχετική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  
πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής 
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Τράπεζας για τοποθέτηση παιχνιδιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για το χρονικό 
διάστηµα από τις 25/11/16 έως και 9/1//2017 και να κοινοποιηθεί η απόφαση στο Τµήµα Εµπορικής 
∆ραστηριότητας και στην Οικονοµική Υπηρεσία για δικές τους ενέργειες. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκάτος  Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθµ. 69/19-10-2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.   
• Την πρόταση του Προέδρου :  

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την παραχώρηση χρήσης 
χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας στον κ. Σπυράγγελο Λυκούδη για την  τοποθέτηση 
παιχνιδιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για το χρονικό διάστηµα από τις 25/11/16 έως 
και 9/1//2017 .  
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και 
στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για δικές τους ενέργειες. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   110 /2016                                              Α∆Α: Ω2ΟΚΩΕ5-ΣΣΦ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
χρονική ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την  31408/16-09-2016  
αίτηση. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4ο   
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την χρονική ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την  31408/16-09-
2016  αίτηση» έθεσε υπόψη τα παρακάτω :  
 
Με την αριθ. πρωτ. 31408/16-09-2016 αίτησή του ο κ. Σπυρίδων Κακούρης ζητά την χρονικά 
ανανέωση των θέσεων στάθµευσης Α.Μ.Ε Α σύµφωνα µε την 35/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αναλυτικά:  α) έξω από την κατοικία του στην επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι και 
β) απέναντι από  το γραφείο του επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις µε αριθµ. πρωτ . 35997/21-10-2016 και 
31408/21-10-2016 εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα οι οποίες κατά σειρά έχουν 
ως εξής:  
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 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  
πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  α) για την χορήγηση χρονικής ανανέωσης της 
παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 
θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. κυκλοφορίας ΙΒΥ- 5163 οχήµατος έξω από 
την κατοικία του επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι και πιο συγκεκριµένα , κάτω από το 
µπαλκόνι της κατοικίας του , για το χρονικό διάστηµα δύο ετών (16-02-2019) και β) για την 
χορήγηση χρονικής ανανέωσης της παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. 
κυκλοφορίας ΙΒΥ- 5163 οχήµατος στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα µεταξά 8 στο 
Αργοστόλι (δηλαδή απέναντι από το γραφείο του κ. Κακούρη Σπυρίδωνα ) και πιο 
συγκεκριµένα στο πλάι του γωνιακού καταστήµατος ZOOM ( είδη ένδυσης και υπόδησης) 
όπου το τµήµα της τοιχοποιίας της πρόσοψής του (διακοσµηµένο µε κύκλους) δεν φέρει 
τζαµαρία βιτρίνας και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών (01-02-2019) εφόσον µέχρι τότε το εν 
λόγω γωνιακό κατάστηµα δεν παρεµποδίζεται από την ενδεχόµενη αξιοποίηση της κλειστής µε 
τοιχοποιία πρόσοψής του.  
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκάτος  Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• τις µε αριθµ. πρωτ . 35997/21-10-2016 και 31408 /21-10-2016 εισηγήσεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.   
• Την πρόταση του Προέδρου :  

                                                               ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Γνωµοδοτεί  θετικά για την χρονική ανανέωση των Θέσεων στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α  του κ. Σπρίδωνα 
Κακούρη στο Αργοστόλι και εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  προς  έγκριση της      παρακάτω 
προτάσης:  
α) Την χορήγηση χρονικής ανανέωσης της παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. 
κυκλοφορίας ΙΒΥ- 5163 οχήµατος έξω από την κατοικία του επί της οδού Ιθάκης 9 στο 
Αργοστόλι και πιο συγκεκριµένα , κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας του , για το χρονικό 
διάστηµα δύο ετών (16-02-2019) και 
 β) Την χορήγηση χρονικής ανανέωσης της παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. 
κυκλοφορίας ΙΒΥ- 5163 οχήµατος στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα µεταξά 8 στο 
Αργοστόλι (δηλαδή απέναντι από το γραφείο του κ. Κακούρη Σπυρίδωνα ) και πιο 
συγκεκριµένα στο πλάι του γωνιακού καταστήµατος ZOOM ( είδη ένδυσης και υπόδησης) 
όπου το τµήµα της τοιχοποιίας της πρόσοψής του (διακοσµηµένο µε κύκλους) δεν φέρει 
τζαµαρία βιτρίνας και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών (01-02-2019) εφόσον µέχρι τότε το εν 
λόγω γωνιακό κατάστηµα δεν παρεµποδίζεται από την ενδεχόµενη αξιοποίηση της κλειστής µε 
τοιχοποιία πρόσοψής του. 

Ο κ. Σπυρίδων Κακούρης  υποχρεούται πριν την λήξη της παραχώρησης των θέσεων στάθµευσης 
ΑΜΕΑ εάν επιθυµεί την ανανέωση τους 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  
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   111 /2016                                                     Α∆Α: 72Ω8ΩΕ5-ΞΤΥ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
χρονική ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την 29273/30-08-2016  
αίτηση. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο   
θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την χρονική ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την 29273/30-08-
2016  αίτηση.» έθεσε υπόψη τα παρακάτω :  
 
Με την αριθ. πρωτ. 29273/30-08-2016 αίτησή του ο κ. Θεόδωρος Μεσσάρης  ζητά την χρονικά 
ανανέωση της  θέσης  στάθµευσης Α.Μ.Ε Α σύµφωνα µε την 35/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µπροστά από το σπίτι του  στην οδό Παναγή Βεργωτή 24  στο Αργοστόλι . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. πρωτ . 29273 /21-10-2016  
εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα οι οποίες κατά σειρά έχουν ως εξής:  
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 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  
πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την χορήγηση χρονικής ανανέωσης της 
παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) 
θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΒ- 3383  οχήµατος στην 
Παναγή Βεργωτή 24  στο Αργοστόλι µπροστά από την κατοικία του κ. Μεσσάρη Θεόδωρου για το 
χρονικό διάστηµα δύο ετών (16-02-2019). 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκάτος  Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την  µε αριθµ. πρωτ . 29273/21-10-2016 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας.   
• Την πρόταση του Προέδρου :  

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Γνωµοδοτεί  θετικά για την χρονική ανανέωση της  Θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α του κ. Μεσσάρη 
Θεόδωρου  και εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την έγκριση της   παρακάτω πρότασης  : 
α) Την χορήγηση χρονικής ανανέωσης της παραχωρηµένης (µε την αριθ. 35/2015 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) θέσης Α.Μ.Ε.Α , αποκλειστικής χρήσης του αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΕΒ- 3383  οχήµατος στην Παναγή Βεργωτή 24  στο Αργοστόλι µπροστά από την 
κατοικία του κ. Μεσσάρη Θεόδωρου για το χρονικό διάστηµα δύο ετών (16-02-2019). 

Ο κ. Θεόδωρος Μεσσάρης  υποχρεούται πριν την λήξη της παραχώρησης των θέσεων στάθµευσης 
ΑΜΕΑ εάν επιθυµεί την ανανέωση τους 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. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
    
                                                                    
 Α/ ∆ήµαρχος  
  Σπυρίδων Ματιάτος 
 


