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

της 17ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η
Σεπτεµβρίου 2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 28 η Σεπτεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
12: 00 το µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 29326/21-09-2017
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
έξι (6) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κουρκουµέλης Ηλίας
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Παρίσης Ηλίας
3. Κεκάτος Ευάγγελος
Σαµούρης Σπυρίδων
4. Γάκης Μιχαήλ
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
5. Βανδώρος Παναγής
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος

τα

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71 /2017
Α∆Α: ΩΓΞΒΩΕ5-ΒΣΛ
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.
29327/21-09-2017 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε η µε αριθ.
πρωτ. 29326/21-09-2017 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 Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος 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)» 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. 30424/28-092017αίτησή του στην ανα φέρει τα παρακάτω:
Σε συνέχεια της µς αρίθ. πρωτ. 26906/1-09-2017 αίτηση µας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης
της εγκατάστασής µας και αφού έχουµε εκπονήσει την αναγκαία µελέτη , συνοδευόµενη από τα νόµιµα
σχέδια µηχανικού και λοιπά έγγραφα , αιτούµεθα αναβολή της εξέτασης του ζητήµατός µας από την
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Επιτροπή σας και δεσµευόµαστε εκ νέου να µην διοργανώσουµε καµία εκδήλωση µέχρι τότε , όπως
αλώστε και ακυρώσαµε , τις ήδη προγραµµατισµένες.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γίνει δεκτό 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 προκειµένου να ολοκληρώσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την αδειοδότηση της εγκατάστασής του , µε την προϋπόθεση στο χρονικό αυτό
διάστηµα του ενός µηνός να µην οργανώσει το εν λόγω κέντρο διασκέδασης καµία εκδήλωση.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος – -Βανδώρος Παναγής – Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος .
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την 64/1-09-2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
το κατατεθέν αίτηµα της εταιρίας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε
και την εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Γίνεται δεκτό 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.

Α∆Α: 7Κ5ΛΩΕ5-ΡΜ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28η
Σεπτεµβρίου 2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 72 /2017
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τοπική
τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας Ευφηµίας στο Ο.Τ 39.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στoν
υπάλληλο της Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Κ. Ματράγκο Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος
εισηγούµενος το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τοπική τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας
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Ευφηµίας στο Ο.Τ 39.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 22133/18-07-2017 εισήγηση
της Προϊσταµένης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Μαρούλη Κωνσταντίνας συνοδευόµενη από την
σχετική µελέτη του Τοπογράφου Μηχανικού κ. ∆ηµητρίου Αυγουστάτου η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθµ. 9/2017 απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την τοπική τροποποίηση του
Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας Ευφηµίας στο Ο.Τ 39 όπως αποτυπώνεται στην µε αριθ.
Πρωτ. 476/5-07-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας δόµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .

209

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :

Ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τοπική
τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας Ευφηµίας στο Ο.Τ 39 όπως αποτυπώνεται
στην εισήγηση της Υπηρεσίας δόµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος Ευάγγελος
– -Βανδώρος Παναγής – Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος .
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
• την σχετική µελέτη
• την 9/2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και προτείνει για την τοπική τροποποίηση του
Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Αγίας Ευφηµίας στο Ο.Τ 39 όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση
της Υπηρεσίας δόµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Κεκάτος Ευάγγελος
Γάκης Μιχαήλ
Βανδώρος Παναγής
Μοσχονάς Αλέξανδρος

Ηλίας Κουρκουµέλης
Α/∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς

210

