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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
  

                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
της 5ης  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η Μαρτίου    

2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  15η  Μαρτίου  του έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή   και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6095/5-03-2019   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). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  τρία (3) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                         

1.  Αποστολάτος Γεράσιµος     2.   Παρίσης Ηλίας  3. Ηλίας Κουρκουµέλης. 
 

Η παρούσα συνεδρίαση ακυρώθηκε  λόγω έλλειψης απαρτίας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               

                                                                                               

Α/ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
  

                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
της 13ης  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η 

Αυγούστου    2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  21 η  Αυγούστου  του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 12:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24519/9-08-2017 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). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  δύο  (2) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                         

1.  Αποστολάτος Γεράσιµος  -     2.   Σπυρίδων Ματιάτος . 
Επίσης παραβρέθηκε ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης  κατόπιν της µε αρίθ.πρωτ. 24520/9-08-
2017  κοινοποίησης της εν λόγω πρόσκλησης για συνεδρίαση. 

 
Η παρούσα συνεδρίαση ακυρώθηκε  λόγω έλλειψης απαρτίας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               

                                                                                               

Α/ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Ματιάτος Σπυρίδων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
  

                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 
της 2ης  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13 η 

Φεβρουαρίου     2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  13

η
 Φεβρουαρίου  του έτους 2018 , ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 3164/5-02-2018 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). 
Σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  δύο  (2) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                         

1.  Αποστολάτος Γεράσιµος  -     2. Κουρκουµέλης Ηλίας. 
Σηµειώνεται ότι δεν παραβρέθηκε ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  ή εκπρόσωπός του που  
σύµφωνα µε τη  µε αρίθ.πρωτ.3165 /5-02-2018 έγγραφο  του κοινοποιήθηκε  η  πρόσκληση  

για την παρούσα συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για 
ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε  ηµερών η οποία επέχει θέση 
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου» η οποία και αποτελεί  κρίση σε ακρόαση. 

Ο Πρόεδρος κ. Κουρκουµέλης τις 11:15 ανακοινώνει την ακύρωση της παρούσας 
συνεδρίασης λόγω µη απαρτίας. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                               

                                                                                               

Α/ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 Ηλίας Κουρκουµέλης  

 

 

 

 

 

 


