ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 3ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21
η Φεβρουαρίου 2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11: 00 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 4065 /13 -02-2018 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
πέντε (5) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Κουρκουµέλης Ηλίας
2. Αποστολάτος Γεράσιµος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σαµούρης Σπυρίδων
Παρίσης Ηλίας

3. Μοσχονάς Αλέξανδρος
4. Γάκης Μιχαήλ
5. Κεκάτος Ευάγγελος

Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Βανδώρος Παναγής

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14 /2018

τα

Α∆Α: ΩΠΕΕΩΕ5-ΦΣΛ

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα
πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης
προθεσµίας εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου»
ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκλήθη σε ακρόαση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος
προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του ,ο εκπρόσωπος της εταιρίας του Εµπορικού Κέντρου στα
ΚΟΚΥΛΙΑ Αργοστολίου Κατάστηµα SMART CAFÉ κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος µε κοινοποίηση της µε την
αριθµό πρωτ. 4065/13-02-2018 πρόσκλησης για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.
4066/13-02-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Μιχαλάτου ,δικηγόρος Κεφαλληνίας
κ. Μιχαήλ Μοσχονάς , ο οποίος αναφέρει στο Σώµα ότι ο κ. Μιχαλάτος ευρίσκεται για ανειληµµένες
υποχρεώσεις του εκτός Κεφαλλονιάς .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018
εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Καστιβέλη οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
Τµήµα Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης
Εµπορικών δραστηριοτήτων

Αργοστόλι 10-1-2018
Αριθ.Πρωτ. 923

ΠΡΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Κεφαλλονιάς

Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου
Ταχ.Κώδικ.: 28100
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη
Τηλ.: 2671361018

Κοιν: Θεόφιλο Μιχαλάτο
Εκπρόσωπο της Εταιρείας
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε
ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» διά του νοµίµου εκπροσώπου της
Θεόφιλου Μιχαλάτου υπέβαλλε αίτηση (αριθ. πρωτ. 10359/10-4-2017) µε συνηµµένα δικαιολογητικά
για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) και λειτουργίας παιδότοπου» στην περιοχή
Κοκκύλια Αργοστολίου.
Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στη ∆/νση Υγείας 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 σε
συνδυασµό µε την 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β) όµοια της.
Μετά την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου γνωστοποίησης λειτουργίας
καταστηµάτων και συγκεκριµένα: α) του Νόµου 4442/2016 β) της αριθ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ γ) της
αριθ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 εγκυκλίου και δ) της 36873/02.07.2007 ΚΥΑ που είναι σε
ισχύ όσον αφορά την άδεια παιδότοπου, η εν λόγω επιχείρηση εναρµονίστηκε πλήρως στις διατάξεις
της νέας νοµοθεσίας και γνωστοποίησε τη λειτουργία της επιχείρησης αναψυχής µε την αριθ. 1004303
γνωστοποίηση. Όσον αφορά τη λειτουργία του παιδότοπου εφόσον παραµένει σε ισχύ η αριθ.
36873/2007 ΚΥΑ, η υπηρεσία µας εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως, την αριθ. 18645/2017 βεβαίωση
παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας (κατά πλάσµα δικαίου) η οποία επέχει θέση αδείας µέχρι να
ολοκληρωθεί ο προβλεπόµενος υγειονοµικός έλεγχος και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια παιδότοπου.
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 26583/08-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απευθύνεται
στο ∆ήµο Τρίπολης διευκρινίζεται ότι για την αδειοδότηση «καφετέριας µε παιδότοπο» (µικτό
κατάστηµα) απαιτείται να ακολουθηθεί διακριτή διαδικασία αφού η ίδρυση καφετέριας εµπίπτει στο
σύστηµα της γνωστοποίησης (ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) ενώ η ίδρυση παιδότοπου
εξαιρείται ρητώς από την εν λόγω ΚΥΑ και συνεχίζει να εµπίπτει στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
(ΚΥΑ 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β).
Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριµνας µε το αριθ. πρωτ. 40337/9567 σχετ.
30018/7075/29-12-2017 έγγραφο της µε συνηµµένη την από 21-12-2017 γνωµοδότησε αρνητικά σε ότι
αφορά την πληρότητα των υγειονοµικών όρων, καθώς και ειδικότερων όρων της ισχύουσας
νοµοθεσίας
(αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ) όσον αφορά τη λειτουργία κλειστού παιδότοπου που
συνλειτουργεί µε επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής
και κρύας κουζίνας) η οποία διαθέτει την αριθ. 1004785/19-06-2017 γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ.
Για το λόγο αυτό η αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπου, καθώς και η αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενη που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ, θα πρέπει να ανακληθούν.
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Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την επιτροπή σας
λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 αφού πρώτα καλέσετε σε
ακρόαση τον διοικούµενο.

Αµέσως µετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Μιχαλάτου
,δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μιχαήλ Μοσχονά ο οποίος καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν 1599/1986 ) της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» η οποία διά του νοµίµου εκπροσώπου της Θεόφιλου Μιχαλάτου ζητά να
της χορηγηθεί προθεσµία ενός µήνα προκειµένου να ολοκληρωθούν στον παιδότοπο οι
εργασίες σύµφωνα µε 21/12/2017 έκθεση ελέγχου του τµήµατος υγειονοµικού ελέγχου της
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης , δηλώνοντας ότι κατά την διενέργεια των
εργασιών συµµόρφωσης µε την άνω απόφαση δεν θα λειτουργεί ο εν λόγω παιδότοπος.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :

Ο Πρόεδρος προτείνει να αποφασίσουν να χορηγηθεί η προθεσµία ενός µήνα στην
Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» εφόσον δεν θα λειτουργεί το χρονικό
αυτό διάστηµα ο εν λόγω παιδότοπος.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος
Γεράσιµος –Μοσχονάς Αλέξανδρος και Γάκης Μιχαήλ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αρίθ. πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 Γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Κεφαλληνίας.
• µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
• την µε αρίθµ. πρωτ. 4762/21-02-2018 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας.
• και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆ίνει παράταση ενός µήνα για την λήψη της απόφασης ανάκλησης της αριθ. 18645/16-6-2017
βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η
οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και της αριθ. 13651/11-5-2017
προηγούµενης που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΚΥΑ,
η οποία δεν έχει ισχύ , της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ
Ε.Ε» εφόσον σύµφωνα µε την µε αρίθµ. πρωτ. 4762/21-02-2018 υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου
της εν λόγω εταιρίας κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου δεν θα λειτουργεί το χρονικό αυτό διάστηµα ο εν λόγω
παιδότοπος.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος

Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ
Κεκάτος Ευάγγελος
Α/ ∆ήµαρχος
Ηλίας Κουρκουµέλης
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