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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  6ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   4 η  Απριλίου   
2019  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  4  η   Απριλίου του έτους  2019, 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.  8315/26-03-2019 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  
πέντε   (5) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                Γάκης Μιχαήλ 
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Παρίσης Ηλίας                                                                                     
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                       Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                     
4.    Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                             Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
5.   Βανδώρος Παναγής     
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  16  /2019                                                         ∆Α: ΨΣΗ1ΩΕ5-Μ58 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου 
εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το  2ο  
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης  για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση 
αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από  18-02-2019  εισήγηση της  της  
Προϊσταµένης του τµήµατος   Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  
Αφροδίτης Κατσιβέλη  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
              

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α)για ανάκληση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου 
και έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή στάσιµου εµπορίου  β) για ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή 
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος 
της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα 
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου. 

Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια 
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες 
αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151), 

Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, 
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η  άσκηση της υπαίθριας 
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός 
Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην 
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του άρθρου 11. 

δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 

στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 

ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 

3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν 
άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την 
περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή 
πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου  

13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το 
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την 
άδεια.» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 

«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως 
αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα 
εξής δικαιολογητικά: 

β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα 
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το 
σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, 
όταν η ισχύς τους έχει λήξει.» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
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«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι 
δικαιούχοι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 µέχρι και δύο (2) 
µήνες πριν τη συγκοµιδή: 

α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ,   

β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι εκτιµώµενες 
ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο 
ή στάσιµο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό 
διάστηµα που ο παραγωγός επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν 
ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος 
συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το 
20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συµπληρωµατική ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης, µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την 
αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες (π.χ. 
σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συγκοµιδή.  

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να 
υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της 
ιδιότητάς του ως επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία 
ηµεροµηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια 
επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε 
λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 32». 

Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της 
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €), για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία 
ευρώ (3 €)  και για κάθε ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε 
ευρώ (15 €).  
Επισηµαίνουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 Ν. 4497/2017 ορίζεται ότι:  «Κάθε δικαιούχος 
άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο µορφής υπαίθριου εµπορίου, 
δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιµου εµπορίου ή πλανόδιου εµπορίου»  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκε η αριθ. πρωτ. 7615/19-3-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης 
από τον Κοµητόπουλο ∆ιονύσιο του Παναγή κάτοχο της αριθ. 1303/2012 αδείας υπαιθρίου πλανοδίου 
εµπορίου που ανανεώθηκε µε την αριθ. 8791/29-3-2018 απόφαση Αντιδηµάρχου και έληξε την 13-3-
2019. Εφόσον γίνεται δεκτή η παραίτηση του, η άδεια δεν ανανεώνεται και ανακαλείται, ο δε 
παραγωγός αιτείται έκδοση νέας αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εµπορίου προκειµένου να 
δραστηριοποιηθεί σε στάσιµο εµπόριο. Κατόπιν τούτου κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη 
δικαιολογητικά: 

 

 

 

Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
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Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 7616/18-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5658/28-2-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

2 ΒΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7007/15-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7617/18-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

4 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8453/27-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

5 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8820/29-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΜΕΛΙ 

6 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8821/29-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ – 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙ∆Η 

7 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9022/1-4-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

8 ΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9563/4-4-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 
 

 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση των  παραπάνω αιτηµάτων   για την  ανανέωση αδείας 
παραγωγών   πωλητών  , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  
πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης της . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Αποστολάτος Γεράσιµος- Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος.    
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας  στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) 
• την εισήγηση  του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  
• και την εισήγηση του Προέδρου :  
 
                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
      Εγκρίνει  την  έκδοση  αδειών  παραγωγών   πωλητών  όπως παρακάτω:  

Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 7616/18-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5658/28-2-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

2 ΒΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 7007/15-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7617/18-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

4 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8453/27-3-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

5 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8820/29-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΜΕΛΙ 

6 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8821/29-3-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ – 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙ∆Η 

7 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9022/1-4-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

8 ΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9563/4-4-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  έχει όλες    τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης της . 
                                                                                                                 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  17  /2019                                                             Α∆Α: 616ΒΩΕ5-ΘΞ7 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική ή προσωρινή διακοπή Λειτουργίας ΚΥΕ στο 
Φισκάρδο λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,συνεχίζοντας την  συνεδρίαση  εισηγούµενος το  2ο  θέµα 
ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική ή προσωρινή διακοπή Λειτουργίας ΚΥΕ 
στο Φισκάρδο λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.» 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 της  η 
κ Αγγελική Τσελέντη ιδιοκτήτρια του καταστήµατος που λειτουργεί στο Φισκάρδο µε τον διακριτικό 
τίτλο  ELLIS µε  κοινοποίηση  της  µε την αριθµό πρωτ. 8315/26-03-2019  πρόσκλησης  για την 
σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.  8319/26-03-2019 έγγραφο του Προέδρου της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  και δίνει τον λόγο στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Παπαναστασάτο 
Γεράσιµο ο οποίος παρίσταται για το εν λόγω θέµα στην συνεδρίαση και  καταθέτει εκ µέρος του 
δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Μπουρµπούλη του Νικολάου την παρακάτω αίτηση :  
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει δεκτό το αίτηµα του δικηγόρου Κεφαλληνίας κ. Μπουρµπούλη 
Ιωάννη του Νικολάου και να δοθεί παράταση ενός µήνα για την λήψη απόφασης  της 
προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
µε τον διακριτικό τίτλο ELLIS ιδιοκτησίας κ. Τσελέντη Αγγελικής που λειτουργεί στο Φισκάρδο 
Κεφαλλονιάς. 
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Αποστολάτος Γεράσιµος- Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος.    
 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το  µε αρίθµ. πρωτ. 9654/4-04-2019 αίτηµα του δικηγόρου κ. Μπουρµπούλη 
και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆ίνει  παράταση ενός µήνα   για την λήψη της  απόφασης της προσωρινής ή οριστικής διακοπής 
λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε τον διακριτικό τίτλο  ELLIS  ιδιοκτησίας 
κ. Τσελέντη Αγγελικής που λειτουργεί στο Φισκάρδο Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 παρ. 1 περ. α του Ν 3852/2010. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  18 /2019                                                                      Α∆Α: 6ΘΘΛΩΕ5-ΗΒ1 
 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό και 
οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 
2019.                                                                                                                                                                                                                
 
Ο Πρόεδρος κ. Κουρκουµέλης Ηλίας  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του Τµήµατος αδειοδοτήσεων κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία  εισηγούµενη   το 3ο Θέµα  
της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον 
καθορισµό και οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για το έτος 2019.»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 8377 
26/03/2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αργοστόλι         26 -3-2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.  8377 
∆/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                            
Τµήµα Αδειοδ. Κ΄ρύθµισης                                ΠΡΟΣ:         Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
Εµπορικών δραστηριοτήτων                                                                                                                                                     
Ταχ. ∆/νση    : 21ης  Μαΐου                                                       
Τηλεφ.           :2671361018-19 
 
Πληροφορίες : Αφροδίτη Κατσιβέλη 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και καθορισµός αριθµού θέσεων 

Η λειτουργία υπαίθριων αγορών επιτρέπεται σε καθορισµένους από τον αρµόδιο φορέα λειτουργίας ελεύθερους 
και ανεξάρτητους χώρους, δηµόσιους ή δηµοτικούς, ιδιόκτητους ή µισθωµένους, όπως πλατείες, πάρκα και 
γενικότερα ανοικτούς χώρους, καθώς και εκκλησιαστικούς, οι οποίοι διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους 
πολίτες. (παρ. 1 άρθρο 26 Ν.4497/17)  
Αν τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, µπορεί να επιλεγούν κατάλληλοι δρόµοι. (παρ. 1 άρθρο 26 
Ν.4497/17) 
Οι χώροι λειτουργίας των υπαίθριων αγορών καθορίζονται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής, 
για την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία τους.  
1. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δηµόσιους ή δηµοτικούς χώρους. 
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, 
εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων και κάθε είδους συναφών καταστηµάτων, σταθµών για την εξυπηρέτηση 
επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδροµου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωµένων και 
επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 
πενήντα (50) µέτρων. ∆εν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισµού των ανωτέρω θέσεων να εµποδίζεται η οµαλή 
πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. 
2. ∆εν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων 
εντός των δηµοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από 
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τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, 
στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) 
κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα 
(150) µέτρων. 
4. Η απόσταση µεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη 
των εκατό (100) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από 
πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερη των πενήντα (50) µέτρων. Οι ανωτέρω περιορισµοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών 
αδειών µε αντικείµενο πώλησης καλλιτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.. 
5. Για τον καθορισµό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής 
σχετικά µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισµό των συγκεκριµένων θέσεων. 
6. Κατ' εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να 
χορηγούνται: 
α) µία (1) φορά το χρόνο άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων µε διάρκεια 
ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριµένη θέση που 
καταλαµβάνουν, 
β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάµενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο 
εκµετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης µε διάρκεια ισχύος επίσης µέχρι τέσσερις (4) 
µήνες. 
10. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι δήµοι της χώρας προκαθορίζουν τα σηµεία όπου µπορεί να 
δραστηριοποιείται στάσιµα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σηµείο του ευρύτερου οδικού 
δικτύου, µε βάση τους περιορισµούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σηµεία αυτά διατίθενται µε βάση τα 
αιτήµατα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σηµείο σε χώρο παρακείµενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση 
της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις - προδιαγραφές του χώρου προκειµένου να καταστεί ασφαλής 
για τους διερχόµενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σηµείο µπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς 
παραγωγούς ανάλογα µε τις ηµέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστηµα του έτους για το οποίο ζητούν 
την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόµενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα µε τις µέρες 
κατάληψης εντός του έτους σύµφωνα µε την άδεια και καταβάλλεται τµηµατικά ανά µήνα και µέχρι το τέλος του 
προηγούµενου µήνα αυτού που αφορά. 
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: 
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, 
µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων 
και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και 
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του 
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) 
µέτρων. 
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί 
και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια». 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνώµη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθόσον δεν αφορά 
αποκλειστικά την περιφέρεια µιας από αυτές 
Ωστόσο µε το αριθ. 3597/12-2-2019 έγγραφο µας προς τις ∆ηµοτικές Κοινότητες που κοινοποιήθηκε σε όλες τις 
∆ηµοτικές Ενότητες ζητήθηκαν οι προτάσεις για χώρους στις ∆ηµοτικές Κοινότητες και ανταποκρίθηκαν οι 
κάτωθι: 

1. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την 7/2019 απόφαση της  προτείνει συνολικά  20 θέσεις για τα 
είδη λαϊκής τέχνης, τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τα χειροτεχνήµατα τα παιδικά παιχνίδια και λοιπά 
είδη στον πεζόδροµο της οδού Ριζοσπαστών, για τα είδη πρωτογενούς τοµέα σε κοινόχρηστους 
χώρους στον παραλιακό δρόµο από ΚΤΕΛ προς στάδιο Αργοστολίου  και στον περιφερειακό δρόµο 
Αργοστολίου Κρανιάς και θέσεις παρασκευής και διάθεσης προχείρων γευµάτων στον πεζόδροµο της 
οδού Ριζοσπαστών και πλευρικά της πλατείας Ταχυδροµείου. 

2. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου µε την 8/2019 απόφαση της προτείνει τρεις θέσεις στη λιµενική ζώνη 
για πώληση ποπ κορν καλαµπόκι και φο µπιζού κ.λ.π (επισηµαίνεται ότι ο χώρος δεν είναι στην 
ευθύνη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αλλά του Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας)  στην οδό Θεαγ. Τροµπέτα 
δίπλα στο φούρνο « Το παλαιγό καρβέλι» για πώληση οπωροκηπευτικών και την θέση πλησίον 
παιδικής χαράς στα « φύκια» για τοποθέτηση καντίνας. 

3. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου µε την 3/2019 απόφαση της προτείνει τρεις θέσεις για ψευδοκοσµήµατα 
και µία για πώληση καλαµποκιού σε σηµεία που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς να τα προσδιορίζει 
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4. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Σκάλας µε την 2/2019 απόφαση της δεν επιθυµεί άσκηση υπαιθρίου εµπορίου 
στα όρια της 

5. Η τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας µε την 2/2019 απόφαση της προτείνει µία θέση σε χώρο 3 τ.µ. 
πλησίον της πιάτσας ταξί επί της κεντρικής πλατείας Αγίας Ευφηµίας για είδη λαϊκής τέχνης, 
χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής, κ.λ.π σε κοινόχρηστο χώρο 

6. Η Τοπική Κοινότητα Οµαλών µε την αριθ. 6/2019 απόφαση της  προτείνει τέσσερις θέσεις ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (µε διάρκεια ισχύος 
µέχρι τέσσερις µήνες) σε υφιστάµενους αδειούχους ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ Ή ΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΨΗΣΗΣ 
(πρόκειται για έγκριση δραστηριοποίησης – αλλαγή θέσης, µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις µήνες)
  εκ των οποίων οι δύο στην τοποθεσία Κοινοτικό Κτήµα Κάµπος και οι άλλες δύο στο 
πεζοδρόµιο ∆ηµοτικού ∆ρόµου από διασταύρωση Τρωιαννάτων προς Μιχάτα 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον 
καθορισµό των θέσεων στάσιµου εµπορίου και την οριοθέτηση τους κατά κατηγορία 

Από τα στοιχεία που εστάλλησαν και προς διευκόλυνση του συλλογικού οργάνου κατηγοριοποιούµε τις θέσεις 
ανά δηµοτική ή τοπική κοινότητα ανάλογα µε το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αναλυτικά ως εξής: 

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 5 του άρθρου 17 του 
άρθρου 40 του Ν. 4497/17. Επισηµαίνεται ότι αφορά υφιστάµενες άδειες όχι νέες καθώς τούτο δεν προβλέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 1 Ληξούρι  

Περιοχή Φύκια, πλησίον παιδικής χαράς 

καντίνα 

2 1 Πόρος 

Κοινόχρηστοι χώροι ∆ηµοτικής 
Κοινότητας 

καλαµπόκια 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2   

β. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α') κατόπιν αιτηµάτων τους για δραστηριοποίηση τους 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 ∆εν διευκρινίζεται 
αριθ. θέσεων 
αλλά 
περιλαµβάνεται 
στο σύνολο των 
20 θέσεων  

Αργοστόλι 

σε κοινόχρηστους χώρους στον 
παραλιακό δρόµο από ΚΤΕΛ προς 
στάδιο Αργοστολίου  και στον 
περιφερειακό δρόµο Αργοστολίου 
Κρανιάς 

Προϊόντα πρωτογενούς τοµέα 

2 1 Ληξούρι  

στην οδό Θεαγ. Τροµπέτα δίπλα στο 

οπωροκηπευτικά 
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φούρνο « Το παλαιγό καρβέλι» 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

γ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 4497/17 
(ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 

 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 ∆εν διευκρινίζεται 
αριθ. θέσεων 
αλλά 
περιλαµβάνεται 
στο σύνολο των 
20 θέσεων 

Αργοστόλι 

Πεζόδροµος οδού 

 Ριζοσπαστών  

είδη λαϊκής τέχνης, τις 
καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τα 

 χειροτεχνήµατα τα 

 παιδικά παιχνίδια και 

 λοιπά είδη  

2 3 Πόρος 

Κοινόχρηστοι χώροι 

 ∆ηµοτικής Κοινότητας 

ψευδοκοσµήµατα 

3 1 Αγία Ευφηµία 

πλησίον πιάτσας ΤΑΧΙ 

Είδη λαϊκής τέχνης, 
χειροτεχνήµατα, 
ψευδοκοσµήµατα, είδη 
ζωγραφικής κ.λ.π. 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ    

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (µε 
διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις µήνες) 

 

α. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(υπηρεσίες που παρέχονται από   φορητές 
εγκαταστάσεις έψησης) σε ανέργους  

 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ µέχρι τέσσερις (4) 
µήνες ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

 

1 ∆εν διευκρινίζεται αριθ. 
θέσεων αλλά 
περιλαµβάνεται στο 
σύνολο των 20 θέσεων 

Αργοστόλι 

στον πεζόδροµο της οδού 
Ριζοσπαστών και πλευρικά 
της πλατείας Ταχυδροµείου  

4 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΘΕΣΕΩΝ 

β. ΘΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ Ή ΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΨΗΣΗΣ (πρόκειται για έγκριση 
δραστηριοποίησης – αλλαγή θέσης, µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις µήνες)  

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ µέχρι τέσσερις (4) 
µήνες ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

 

1 2 Οµαλά 

Κοινοτικό Κτήµα 

Κάµπος  

4 µηνες 

2 2 Οµαλά 

Πεζοδρόµιο ∆ηµοτικού ∆ρόµου 
από διασταύρωση Τρωιαννάτων 
προς Μιχάτα,  

4 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

4   

 

Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την έγκριση αριθµού θέσεων και την χωροθέτηση 
συµπληρώνοντας θέσεις εφόσον κρίνετε σκόπιµο. Οι διαστάσεις χώρου προτείνεται να παραµείνουν 
2,50µΧ1,50µ. Το τέλος χρήσης του χώρου έχει  καθορισθεί στα 120 ευρώ ανα θέση σύµφωνα µε την 395/2018 
απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αφού θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής κατά σειρά τις γνωµοδοτήσεις 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων : Αργοστολίου-Ληξουρίου-Πόρου-Σκάλας και των Τοπικών Κοινοτήτων 
Αγίας Ευφηµίας και Οµαλών ,  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση: 
Ο Πρόεδρος προτείνει τις παρακάτω συµπληρώσεις και τροποποιήσεις στην εισήγηση ‘όπως 
παρακάτω:  
1. Στην κατηγορία Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην παρ. β) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  για το Αργοστόλι σε κοινόχρηστους χώρους στον παραλιακό 
δρόµο από ΚΤΕΛ προς στάδιο Αργοστολίου  και στον περιφερειακό δρόµο Αργοστολίου Κρανιάς 
ορίζονται πέντε (5) θέσεις. 
2. Στην κατηγορία Α.   ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην παρ. γ)ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ ,ΕΙ∆ΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στην τοποθεσία Αργοστόλι πεζόδροµος οδού 
Ριζοσπαστών ορίζονται δέκα τέσσερες (14) θέσεις. 
3. Στην κατηγορία Β. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο (µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις µήνες) παρ. α). ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(υπηρεσίες που παρέχονται από   φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης) σε ανέργους ορίζονται δύο (2) θέσεις στην τοποθεσία Αργοστόλι πεζόδροµος οδού 
Ριζοσπαστών .  
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4. Να µην δοθούν θέσεις παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων  (υπηρεσίες που παρέχονται 
από   φορητές εγκαταστάσεις έψησης)  πλευρικά της πλατείας Ταχυδροµείου στο Αργοστόλι γιατί δεν 
είναι επαρκής ο χώρος γιαυτήν την δραστηριότητα. 

  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την   µε αρίθµ πρωτ. 8377 / 26/03/2019 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
• τις παραπάνω γνωµοδοτήσεις  των  ∆ηµοτικών  Κοινοτήτων  Αργοστολίου- Ληξουρίου-Πόρου-

Σκάλας και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Ευφηµίας και Οµαλών. 
Την παραπάνω εισήγηση του προέδρου : 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  
Γνωµοδοτεί  και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό και οριοθέτηση χώρων 
άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου για το έτος 2019 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως 
παρακάτω: 
 
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 5 του άρθρου 
17 του άρθρου 40 του Ν. 4497/17. Επισηµαίνεται ότι αφορά υφιστάµενες άδειες όχι νέες καθώς τούτο 
δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 1 Ληξούρι  

Περιοχή Φύκια, πλησίον παιδικής 
χαράς 

καντίνα 

2 1 Πόρος 

Κοινόχρηστοι χώροι ∆ηµοτικής 
Κοινότητας 

καλαµπόκια 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

2   

 

β. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α') κατόπιν αιτηµάτων τους για δραστηριοποίηση τους 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 Αριθ θέσεων  
πέντε(5)που 
περιλαµβάνονται 

Αργοστόλι 

σε κοινόχρηστους χώρους στον 

Προϊόντα πρωτογενούς 
τοµέα 
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στο σύνολο των 
20 θέσεων  

παραλιακό δρόµο από ΚΤΕΛ προς 
στάδιο Αργοστολίου  και στον 
περιφερειακό δρόµο Αργοστολίου 
Κρανιάς 

2 1 Ληξούρι  

στην οδό Θεαγ. Τροµπέτα δίπλα στο 
φούρνο « Το παλαιγό καρβέλι» 

οπωροκηπευτικά 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

   

γ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν. 
4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') 

 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  

1 αριθ.θέσεων 
δέκα 
τρείς(13)που 
περιλαµβάνονται  
στο σύνολο των 
20 θέσεων 

Αργοστόλι 

Πεζόδροµος οδού 

 Ριζοσπαστών  

είδη λαϊκής τέχνης, τις 
καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τα 

 χειροτεχνήµατα τα 

 παιδικά παιχνίδια και 

 λοιπά είδη  

2 3 Πόρος 

Κοινόχρηστοι χώροι 

 ∆ηµοτικής Κοινότητας 

ψευδοκοσµήµατα 

3 1 Αγία Ευφηµία 

πλησίον πιάτσας ΤΑΧΙ 

Είδη λαϊκής τέχνης, 
χειροτεχνήµατα, 
ψευδοκοσµήµατα, είδη 
ζωγραφικής κ.λ.π. 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

   

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο (µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις µήνες) 

 

α. ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(υπηρεσίες που παρέχονται 
από   φορητές εγκαταστάσεις έψησης) σε ανέργους  
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α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ µέχρι τέσσερις 
(4) µήνες ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 

 

1  αριθ. θέσεων δύο(2) 
που 
συµπεριλαµβάνονται  
στο σύνολο των 20 
θέσεων 

Αργοστόλι 

στον πεζόδροµο της οδού 
Ριζοσπαστών. 

4 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

   

β. ΘΕΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Α∆ΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ Ή ΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΨΗΣΗΣ 
(πρόκειται για έγκριση δραστηριοποίησης – αλλαγή θέσης, µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις 
µήνες)  

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ µέχρι 
τέσσερις (4) µήνες ΤΗΝ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

 

1 2 Οµαλά 

Κοινοτικό Κτήµα 

Κάµπος  

4 µηνες 

2 2 Οµαλά 

Πεζοδρόµιο ∆ηµοτικού 
∆ρόµου από διασταύρωση 
Τρωιαννάτων προς Μιχάτα,  

4 µήνες 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

4   

 
Οι διαστάσεις χώρου προτείνεται να παραµείνουν 2,50µΧ1,50µ. Το τέλος χρήσης του χώρου έχει  
καθορισθεί στα 120,00  ευρώ ανά θέση σύµφωνα µε την 395/2018 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                               
                                                                                                                        Κεκάτος Ευάγγελος                                                                        
                                                                                                                  Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                             
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                                                                                                                       Βανδώρος Παναγής     
                                                                                                                                                                                                                           
Α/ ∆ήµαρχος  
  Ηλίας Κουρκουµέλης  
                                                                                                      
 


