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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 της  9ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   19 η  Ιουνίου   
2019  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  η   Ιουνίου του έτους  2019, ηµέρα  Τετάρτη    και ώρα 14: 00  το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  16204/11-06-2019 (µε ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ τις 18-06-2019 ως προς την ώρα) 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                                                                                          
2.  Γάκης Μιχαήλ                                                                                                Παρίσης Ηλίας                                                                                     
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                             Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                            
4.    Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                    Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
5.   Βανδώρος Παναγής                                                                        Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          
                                               
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  21  /2019 
                                                                                                                    Α∆Α: 6ΜΣ∆ΩΕ5-ΘΣΥ 
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  3ο  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. 16204/11-
06-2019  πρόσκλησης  για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.  16213/11-05-2019 έγγραφο του 
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω :  Με την 17/2019 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( Α∆Α: 616ΒΩΕ5-ΘΞ7)  µετά από αίτηµα του δικηγόρου της κ. Αγγελικής Τσλέντη , 
δικηγόρου  Κεφαλληνίας κ. Μπουρµπούλη Ιωάννη του Νικολάου χορηγήθηκε  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. 
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Γρούµπας Αθανάσιος σύζυγος της κ. Αγγελικής Τσελέντη και η 
Πολιτικός Μηχανικός κ. Μαγδαληνή Σπηλιοπούλου οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον των Μελών της Επιτροπής το 
αρ.1111/29-05-2019 απαντητικό έγγραφο αιτήµατος τους  προς την Υπηρεσία ∆όµησης µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά , το οποίο πρωτοκολήθηκε στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε αριθ. πρωτ. 17084/20-06-2019  και 
αναλυτικά έχει  ως εξής:  
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και αιτούνται στην Επιτροπή   παράταση δύο µηνών προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά   η  Επιτροπή  του 
άρθρου 116 του Ν 4495/2017 . 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση δύο µηνών για την λήψη απόφασης οριστικής ή προσωρινής 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  λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων,  προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά   η  
Επιτροπή  του άρθρου 116 του Ν 4495/2017 ,σε περίπτωση δε που η  αρµόδια Επιτροπή   γνωµοδοτήσει  πριν 
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από αυτό το χρονικό διάστηµα ,θα συζητηθεί το θέµα εκ νέου . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος   
Γάκης Μιχαήλ - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το  µε αρίθµ. πρωτ.  1111/20-06-2019 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης µε τα συνηµµένα 

δικαιολογητικά  που πρωτοκολήθηκε στον ∆ήµο µε αριθ. πρωτ. 17084/20-06-2019  
και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆ίνει  παράταση δύο  µηνών  για την λήψη της  απόφασης οριστικής ή προσωρινής 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  λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων,  προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά   η  Επιτροπή  του 
άρθρου 116 του Ν 4495/2017 σε περίπτωση δε που η  αρµόδια Επιτροπή   γνωµοδοτήσει  πριν από αυτό το 
χρονικό διάστηµα ,θα συζητηθεί το θέµα εκ νέου για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  22  /2019                                               Α∆Α: Ω0ΙΖΩΕ5-ΤΧΖ  
 
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  ,συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  εισηγούµενος  το  1ο  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  27-05-2019  εισήγηση της    Προϊσταµένης του τµήµατος   Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµουκ.  Αφροδίτης Κατσιβέλη  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α) για έκδοση αδειών παραγωγών πωλητών β) για ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών και γ) για ανανέωση αδείας επαγγελµατία πωλητή υπαιθρίου εµπορίου. 

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.  
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 



 96 

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'): 
«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 €).  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά: 

1. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14749/28-5-2019  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

         Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ 14204/22-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 13010/8-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 13613/14-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 13400/13-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ – 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
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Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14275/22-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

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 
Γάκης Μιχαήλ - 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:  

2. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14749/28-5-2019  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

         Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ 14204/22-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 13010/8-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 13613/14-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 13400/13-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ – 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14275/22-5-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  έχει όλες    τις νόµιµες προϋποθέσεις της 
έκδοσης της . 
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  23   /2019                                                            Α∆Α: 7Μ91ΩΕ5-ΦΧ0 
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. 
Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.   
                                               
Ο Πρόεδρος κ.  Ηλίας Κουρκουµέλης  ,συνεχίζοντας  την συνεδρίαση εισηγούµενος το 2Ο  Θέµα  της ηµερήσιας 
διάταξης Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. 
Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εισήγηση της   
αναπληρώτριας Προϊσταµένης   κ. Αλεξίας Ζαπάντη  της αρµόδιας ∆/νσης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έκδοση ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στις Τοπικές Κοινότητες 
Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων. 
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που εγκρίθηκε µε την 140/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και την 174/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς περί τροποποίησης του κανονισµού εναρµοσµένη µε τις διατάξεις του Ν. 4497/2017,  η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου είναι αρµόδια για της έκδοση ανακοίνωσης συµµετοχής σε εµποροπανηγύρεις µε 
τασσόµενη προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατόπιν τούτου προτείνεται η έκδοση της 
σχετικής ανακοίνωσης αναλυτικά ως εξής: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται: 
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’  ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου στην 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και 
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
την 15η Αυγούστου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να 
καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία. 
∆ικαιούχοι συµµετοχής: 
Ι. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση 
στο υπαίθριο εµπόριο, σε ποσοστό 70%. 
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό 
πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και 
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
β) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε 
αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του 
άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των θέσεων των 
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
  
ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου (πλέον των αδειούχων) 
Στις εµποροπανηγύρεις συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν 
είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 
δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών. (παρ.3 άρθρο 38 
Ν.4497/17) καταθέτοντας τα δικαιολογητικά .  
Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω 
αγορές. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
iii. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 
α)  για φυσικά πρόσωπα . 
∆ιοικητική άδεια για διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνηµάτων , χειροτεχνηµάτων , ειδών λαϊκής τέχνης που 
εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου  45 (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
2 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 
∆ιοικητική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45 δίδεται µία 
θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 45. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου 
1. φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης σύµφωνα  µε  
άρθρο 4 του κανονισµού. 
2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
3. Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς) 
4. βεβαίωση της οικείας ∆.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτήδεύµατος , σύµφωνα µε 
τους νόµους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125). 
5.Ασφαλιστική ενηµερότητα 
6. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες  
7.  Πιστοποιητικό  υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων 
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8.Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος 
9.     Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
10 Υπευθ. ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση του κανονισµού εµποροπανηγύρεων ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του κανονισµού.  
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος,  να δηµοσιευθεί στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)  

Η Αναπλ. Προϊσταµένη  της ∆/νσης    :     Ζαπάντη Αλεξία 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  ο Πρόεδρος προτείνει την έκδοση ως έχει της παραπάνω ανακοίνωσης 
διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου 
∆.Ε. Ελειού Πρόννων. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Γάκης Μιχαήλ - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• τον Ν 4497/2017 
• την 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
•  και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εκδίδει ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. 

Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων ‘όπως παρακάτω:  

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται: 
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’  ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου στην 
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και 
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου 
την 15η Αυγούστου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να 
καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία. 
∆ικαιούχοι συµµετοχής: 
Ι. α) πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και ΚΑ∆ σχετικό µε τη δραστηριοποίηση 
στο υπαίθριο εµπόριο, σε ποσοστό 70%. 
Κάτοχοι αδειών για συγκεκριµένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν µε βάση προγενέστερο θεσµικό 
πλαίσιο, µπορούν να ζητούν τη συµµετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και 
υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. 
β) πωλητές βιοµηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών µε 
αντικείµενο εκµετάλλευσης άνθη, φυτά και µεταποιηµένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% 
γ) αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου µε αντικείµενο πώλησης από τα επιτρεπόµενα στις αγορές του 
άρθρου 38 του Ν.4497/17 σε ποσοστό 10%. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Σε περίπτωση µη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθµός των θέσεων των 
κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθµό της (α) κατηγορίας. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
  
ii. Πωλητές χωρίς άδεια λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου (πλέον των αδειούχων) 
Στις εµποροπανηγύρεις συµµετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά και δεν 
είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση 
δραστηριοποίησης υπαίθριου εµπορίου ετήσιας διάρκειας. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)  
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήµος µόνιµης κατοικίας των ενδιαφερόµενων πωλητών. (παρ.3 άρθρο 38 
Ν.4497/17) καταθέτοντας τα δικαιολογητικά .  
Όσοι επαγγελµατίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης µπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω 
αγορές. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
iii. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 
α)  για φυσικά πρόσωπα . 
∆ιοικητική άδεια για διάθεση έργων τέχνης καλλιτεχνηµάτων , χειροτεχνηµάτων , ειδών λαϊκής τέχνης 
που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου  45 (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
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2 φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) 
∆ιοικητική άδεια που εκδίδεται σύµφωνα µε την παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45 
δίδεται µία θέση ανά τέσσερα (4) µέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 45. (παρ.4 άρθρο 38 Ν.4497/17) 
Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του δήµου 
1. φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης σύµφωνα  µε  
άρθρο 4 του κανονισµού. 
2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
3. Άδεια παραµονής (για αλλοδαπούς) 
4. βεβαίωση της οικείας ∆.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτήδεύµατος , σύµφωνα µε 
τους νόµους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄125). 
5.Ασφαλιστική ενηµερότητα 
6. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες  
7.  Πιστοποιητικό  υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων 
8.Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος 
9.     Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
10 Υπευθ. ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση του κανονισµού εµποροπανηγύρεων ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του κανονισµού.  
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος,  να δηµοσιευθεί στα τοπικά 
Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)  
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  24 /2019                                                                         Α∆Α: ΨΗΒ∆ΩΕ5-Ξ5Η 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  φιλοξενία του bazaar του 

«Χαµόγελου του Παιδιού» στην κεντρική Πλατεία από 9 έως 12/8/2019. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 4ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την  
παραχώρηση χώρους για την φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» από 9έως 12/8/2019 , θέτει 
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 14706/ 28-05-2019  αίτηση του Προέδρου του ∆.Σ του  
ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  κ. Κώστα Γιαννόπουλου   σύµφωνα µε την οποία ζητείται η παραχώρηση χώρου 
για την  φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην κεντρική Πλατεία από 9 έως 12/8/2019. 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής ότι δεν συνεδρίασε  η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου να 
αποφασίσει για  την εν λόγω παραχώρηση και  προτείνει να  γνωµοδοτήσουν θετικά και προτείνουν στο ∆.Σ την 
έγκριση της του χώρου στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου  από τις 9  έως 12/8/2019 για την φιλοξενία του   
bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» .  . 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Γάκης Μιχαήλ - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
την µε . αριθ. πρωτ. 14709/ 28-05-2019  αίτηση. 

               Την εισήγηση του Προέδρου:  
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                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
 
Να  εγκριθεί η παραχώρηση  του χώρου στην Κεντρική Πλατεία   στο Αργοστόλι από τις 9 έως 12/8/2019  για την 
φιλοξενία  του   bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» . 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                  Γάκης Μιχαήλ                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                     Κεκάτος Ευάγγελος                                                                
                                                                                                               Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                         
                                                                                                                   Βανδώρος Παναγής                                                                                                      
 
   Α/ ∆ήµαρχος  
 Ηλίας Κουρκουµέλης  
 


