
 
 
                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η 
Απριλίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλών –Παραλιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα  10 η Απριλίου  του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και 
ώρα 12:00 το µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
14664/4-04-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                           4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρ  Μέλος)           5.Γερασιµος Βαγιωνίτης. 

 
Ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Κεκάτος κηρύσσοντας την έναρξη της  συνεδρίασης έδωσε 
τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία 
εισηγούµενη  το 1ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής  
Τα παρακάτω:  
  

Βαθµός Ασφαλείας  
Αριθ. Πρωτ.     15264 
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ΠΡΟΣ 
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας 

 



 Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει τις παραχωρήσεις τµηµάτων αιγιαλού και για τις 

δικές σας  νόµιµες ενέργειες θέτω υπόψη σας τα εξής: 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 11/12-11-1929  διατάγµατος:  « …. η  

εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται από το ∆ηµόσιο µε την παραχώρηση της χρήσης τους εφόσον 

δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η παραχώρηση ιδιαίτερων 

δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και  προσωποπαγείς πράξεις της αρµόδιας αρχής κατ’ 

ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 1331/1980) υπό τον περιορισµό να µην βλάπτεται το φυσικό 

περιβάλλον, να µην περιορίζεται η έκταση της θαλάσσιας λωρίδας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

τους λουόµενους και να µην παρεµποδίζεται η από το ευρύ κοινό απόλαυση της θάλασσας, που 

αποτελεί αγαθό κοινό σε όλους. Σύµφωνα µε το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» είναι 

δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 

τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων µέσων αναψυχής, 

καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.π.). Αν παραχωρηθεί η χρήση 

αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν 

δύναται να υπερβαίνει τα 500 τ.µ. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την 

εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων πρέπει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν 

παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100µ. µήκους. Ο 

περιορισµός αυτός δεν υφίσταται αν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός  για να  εκµισθωθούν 

καθίσµατα και οµπρέλες από εκείνους  που έχουν  γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός 

από τα καταστήµατά τους (άρθ. 13 παρ. 3). 

      Είναι δυνατή η παραχώρηση, χωρίς δηµοπρασία της απλής χρήσης αιγιαλού  για ένα χρόνο  

σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα αναψυχής, έναντι 

ανταλλάγµατος. Το αντάλλαγµα στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπολογίζεται από τον 

πολλαπλασιασµό του ½ της ανώτερης τιµής του δίκλινου δωµατίου µε λουτρό, επί τον αριθµό των 

κλινών αυτής όπως η τιµή αυτή προτείνεται από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον 

ΕΟΤ (αρθ. 13 παρ. 4  Ν. 2971/2001 σε συνδυασµό µε την µε αριθ. 609/2005 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ). 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ Α΄ 175/8-8-2013 (άρθρο 25 του Ν. 4179/2013) για το έτος 2013 το ως άνω 

αντάλλαγµα υπολογίστηκε από τον πολλαπλασιασµό του ¼ της µέσης τιµής απλού δίκλινου δωµατίου 

µε λουτρό χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις όπως η τιµή αυτή δηλώθηκε στο Ξ.Ε.Ε. για κάθε ξενοδοχειακή 

επιχείρηση επί τον αριθµό των κλινών. Σε κάθε δε περίπτωση που το προκύπτον αντάλλαγµα τελεί σε 

δυσαναλογία προς το µίσθωµα που προκύπτει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της περιοχής, 

καταβάλλεται  το αντάλλαγµα του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 δηλαδή του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήµατος. 

       Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και Αποκέντρωσης  και 

Οικονοµικών  επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής χρήσης του 

αιγιαλού και της παραλίας σε δήµους και κοινότητες. Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 του αρθ. 13 Ν. 

2971/2001 µε την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την παραχώρηση. 

         Με την µε αριθ. πρωτ. ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το δικαίωµα απλής 

χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας  ζώνης λιµνών και πλεύσιµων 

ποταµών που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-

2014. 

           Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των 

κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) ασκούν 2αυτό κατά προτίµηση έναντι οποιουδήποτε 



άλλου ακόµη και της επιχείρησης του ΟΤΑ στον έµπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους 

κοινόχρηστο χώρο. Όµορη επιχείρηση, η οποία δικαιούται των ευεργετηµάτων του  παραπάνω νόµου  

επί του αιγιαλού, είναι εκείνη που τελεί σε άµεση χωρική ή τοπική σχέση µε τον αιγιαλό, η δε γειτνίαση 

αυτή δεν αναιρείται όταν ανάµεσα στην επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί δρόµος. 

Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί παλαιός 

αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο παλαιός αιγιαλός  δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική 

περιουσία του ∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα παλαιού αιγιαλού περιλαµβάνεται στη ζώνη παραλίας, η 

γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται κοινόχρηστο (αρ. πρωτ. 584/2011 έγγραφο της 

Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας).  

        Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές που 

εκκινούν  από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή, ενώ στις περιπτώσεις 

αυτές δεν ισχύει ο περιορισµός των 500τ.µ. (52/2005  Γνµδ. ΝΣΚ). Εάν µάλιστα η επιχείρηση δεν 

λειτουργεί  για κάποιο χρονικό διάστηµα  το έτος, η µη λειτουργία της είναι                                                                                                                                                                                                                                   

αδιάφορη για τον καθορισµό και την καταβολή του ανταλλάγµατος, το οποίο  οφείλεται  για ολόκληρο  το 

έτος της παραχώρησης. Μάλιστα σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ, η δυνατότητα 

παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες, άνευ δηµοπρασίας δεν αναιρείται σε 

περίπτωση µη ύπαρξης κτιριακής υποδοµής στο όµορο του αιγιαλού  ακίνητο  εφόσον η αρµόδια για την 

παραχώρηση αρχή διαπιστώσει προϋφιστάµενη κατά την υποβολή της αίτησης παραχώρησης άσκηση 

από τον ιδιοκτήτη νόµιµης οικονοµικής  ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας που µπορεί να ενταχθεί στην 

έννοια του κέντρου αναψυχής. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών, που είναι 

δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης αιγιαλού η τιµή καθορίζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 

ΟΤΑ, σύµφωνα πάντα µε τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής και τα ήδη διαµορφωθέντα  µισθώµατα 

επί άλλων θέσεων αιγιαλού. Στο ίδιο ως άνω άρθρο 9 και στην παράγραφο γ΄ αυτού σύµφωνα µε τη νέα 

Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι στους χώρους που παραχωρούνται µε τη διαδικασία της απευθείας 

παραχώρησης δύναται να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλινο δάπεδο σε ποσοστό επιφανείας 50% της 

µέγιστης επιτρεπόµενης κάλυψης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων ήταν η άδεια λειτουργίας της 

επιχείρησης το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό αντάλλαγµα χρήσης προσαυξάνεται κατά 

20%.  

          Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, η µεταβίβαση του δικαιώµατος της απλής 

χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας. 

       Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και των 

καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από 

το µισθωτή προς τον ΟΤΑ. Όσον αφορά στην τοποθέτηση καντίνας, αυτή πρέπει να είναι τροχήλατη, 

αυτοκινούµενη ή µη και να φέρει αριθµό κυκλοφορίας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ ο µέγιστος 

χώρος που µπορεί να µισθωθεί γι΄ αυτή τη χρήση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 30 τ.µ. Στο χώρο αυτό 

µπορεί να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλινο δάπεδο και σκιάδα για την αναµονή του κοινού σε ποσοστό 

70% του µισθωµένου χώρου. Η τοποθέτησή της µάλιστα επιτρέπεται µόνο εφόσον η θέση αυτής απέχει 

τουλάχιστον 100 µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του 

τουρισµού (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.τ.λ.). Για τις εν λόγω παραχωρήσεις δεν ισχύουν οι διατάξεις 

περί υπαίθριου εµπορίου.    

        Τέλος επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού όταν σε 

αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή πρόκειται να 

ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας εκτός εάν έχει υποβληθεί αίτηµα νοµιµοποίησης των έργων οπότε 

πριν την παραχώρηση θα πρέπει να προσκοµισθεί από το ∆ήµο στην Κτηµατική Υπηρεσία βεβαίωση 

τεχνικής υπηρεσίας περί της ασφάλειας της χρήσης των έργων αυτών ως έχουν. Επίσης όταν οι 



γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις  ή απόκρηµνες ακτές) ή τίθεται θέµα 

ασφάλειας και υγείας των λουοµένων και όταν το  εύρος του αιγιαλού ή της όχθης είναι µικρότερο  των 

έξι (6) µέτρων. Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της απευθείας παραχώρησης. 

              Για την χωροθέτηση των θέσεων αιγιαλού από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να 

εφαρµοσθεί η ως άνω νοµοθεσία, η οποία είναι  ιδιαίτερα αυστηρή καθώς επί κοινοχρήστων 

πραγµάτων, όπως είναι ο αιγιαλός υφίσταται  µεγαλύτερος κίνδυνος κατάληψης ή αυθαίρετης χρήσης 

από ότι για τα  λοιπά δηµόσια  κτήµατα.  

            Επίσης θα πρέπει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  καθορισθεί  η τιµή παραχώρησης  κατά  θέση 

καθώς και ο τρόπος καταβολής του µισθώµατος, αφού στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει να 

καταβληθεί εφάπαξ το 20% επί του συνολικού µισθώµατος υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ποσοστό 

τουλάχιστον 30% επίσης επί του συνολικού µισθώµατος στον Ο.Τ.Α., καθώς και το ποσό της εγγυητικής 

επιστολής στην περίπτωση δηµοπρασίας που θα κατατεθεί και θα παραµείνει στον  ΟΤΑ, ως εγγύηση  

καλής εκτέλεσης. 

       Η παράβαση των διατάξεων του νόµου ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις  για  την 

παραχώρηση αιγιαλού επισύρει ποινικές κυρώσεις για το αρµόδιο όργανο, επιβολή προστίµων και 

αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης ακόµη και ανάκληση της παραχώρησης από το ∆ηµόσιο προς τον 

ΟΤΑ, που διαχειρίζεται τον αιγιαλό κατά τρόπο αντισυµβατικό και παράνοµο, γεγονός που θα 

αποτελούσε σηµαντική απώλεια εσόδων για το ∆ήµο. 

Έχοντας  υπόψη  τα ανωτέρω, τις νόµιµες και εµπρόθεσµες αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και την 

εισήγηση από τον αρµόδιο µηχανικό των προς παραχώρηση τµηµάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

ανάλογο υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη εισηγούµαι τον καθορισµό των τµηµάτων αιγιαλού για την 

απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών, όπως απεικονίζονται στον αναλυτικό πίνακα που 

ακολουθεί: 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΜΗΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΤΙΜΗ 
Σάµη  
Έµπροσθεν επιχ. 
Κάµπινγκ 
Φρειδερίκης Βερτχάιµ-
Βαλέτα 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(52*3)=156 Μ2 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ 

Λουρδάτα 
Έµπροσθεν επιχ. ∆ηµ. 
Κόµητα 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(14*15)=210 M2 

 

 

Λουρδάτα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Θεόφιλου Μιχαλάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(9*15)=135 M2 

 

 
 

΄Εµπροσθεν επιχ. 
Τραυλού Αγγελική 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: Βράχια 

∆εν υπάρχει πλάτος 
αιγιαλού 

 



Αντίσαµος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Αναστάσιου Βαλλάτου 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(45*11)=495 Μ2 

 

Έµπροσθεν επιχ. 
Γεράσιµος Βουτσινάς ΕΕ 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: Έλλειψη 
νόµιµης άδειας 
λειτουργίας 

 

 
                       
 

 
 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΡΙΣΟΥ 
 

  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Άσσος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Σωτηρίου Παλιογιάννη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
125 M2 

 

 

Έµπροσθεν επιχ. 
∆ήµητρα Αντωνάτου  

 ∆ιαβίβαση αίτησης σε 
Κτηµατική Υπηρεσία 
και Λιµενικό ταµείο για 
διευκρινίσεις 

 

Έµπροσθεν ιδιοκτ. 
Χαράλαµπου 
Μαντζαβίνου 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: ∆εν υφίσταται 
λειτουργούσα 
επιχείρηση 

 

 
 

 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΤΙΜΗ 
Μηνιές 
Έµπροσθεν επιχ. 
Χρήστου Γιαννάτου 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(35*14)=490 M2 

 

Πλατύς Γιαλός 
Έµπροσθεν ξενοδοχ. 
Επιχείρ. 
White Rocks 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
165 τ.µ. 

 

Έµπροσθεν ξενοδ. επιχ.  
Mediterranee 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
500 M2 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΑΛΙΚΗΣ 

  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Βραχινάρι 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ιονυσίου Ρεµούντη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

Ξι 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ελφίνια 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες- 
θαλάσσια σπορ 

 
400 M2 

 



Λέπεδα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Παναγή Έρτσου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(15*20)=300 M2 

 

Κουνόπετρα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Χριστίνας Κούτση  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*3)=90 M2 

 

Μέγας Λάκκος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Ζαχαρένιας Φραγκάκη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
 
    300 τµ 

 

Πετανοί 
Έµπροσθεν επιχ. 
Γρηγόρη 
Παντόπουλου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(52*6.5)=338 M2 

 

Πετανοί 
Έµπροσθεν επιχ. 
Ερασµίας Πετράτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(35*14)=490 M2 

 

Ξι 
Έµπροσθεν επιχ. 
Βασιλείου Λεγάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες- 
θαλάσσια σπορ 

 
(40*12)=480 M2 

 

Ξι  
Έµπροσθεν επιχ. 
Βασιλείου Λεγάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(41*10)=410 M2 

 

Παναγιώτης 
Κουρούµαλος 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: ∆εν διαθέτει 
άδεια λειτουργίας 

 

 
                                                                                        

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ 
  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Κατελειός 
Έµπροσθεν επιχ. Ιωάννη 
Κωνσταντάτου 

 
Θαλάσσια σπορ 

 
E=15 M2 

 

Κατελειός 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ιονυσίας Θωµά 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες  
350  τµ 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ ΑΕ 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Πικιόνας  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(40*12.5)=500 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Νικόλαου Κουρκουµέλη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
45*11=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Παπαναστασάτος-
Καλογηράτος 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί 
Μεταξά Ο.Ε. 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(26*19)=494 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Παρασκευά Κορκού 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.50)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Βισάλ ∆ιακρούση 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Φωτεινής Κλωνή  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Μάριου 
Κουρκουµέλη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα    



Έµπροσθεν επιχ. Ανδρέα 
Γρουζή  

Οµπρέλες-ξαπλώστρες (45*11)=495 M2 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Regina de l’ aqua  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Ιωάννη 
Κουρκουµέλη  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(28*16,5)=462 M2 

 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν.επιχ. 
ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ -9 
ΜΟΥΣΕΣ 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(34*14,00)=476M2 
 

 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά στην εισήγηση της 

Νοµικής Υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και 
αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά τη χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού –Παραλιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για 
τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης .  

 Αναλυτικά η χωροθέτηση έχει ως εξής: 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ 

Λουρδάτα 
Έµπροσθεν επιχ. ∆ηµ. 
Κόµητα 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(14*15)=210 M2 

 

 

Λουρδάτα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Θεόφιλου Μιχαλάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(9*15)=135 M2 

 

 
 

΄Εµπροσθεν επιχ. 
Τραυλού Αγγελική 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: Βράχια 

∆εν υπάρχει πλάτος 
αιγιαλού 

 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΜΗΣ 
 

 
 

 
                       

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΤΙΜΗ 
Σάµη  
Έµπροσθεν επιχ. 
Κάµπινγκ 
Φρειδερίκης Βερτχάιµ-
Βαλέτα 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(52*3)=156 Μ2 

 

Αντίσαµος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Αναστάσιου Βαλλάτου 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(45*11)=495 Μ2 

 

Έµπροσθεν επιχ. 
Γεράσιµος Βουτσινάς ΕΕ 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: Έλλειψη 
νόµιµης άδειας 
λειτουργίας 

 



 
 
 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΡΙΣΟΥ 
 

  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Άσσος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Σωτηρίου Παλιογιάννη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
125 M2 

 

 

Έµπροσθεν επιχ. 
∆ήµητρα Αντωνάτου  

 ∆ιαβίβαση αίτησης σε 
Κτηµατική Υπηρεσία 
και Λιµενικό ταµείο για 
διευκρινίσεις 

 

Έµπροσθεν ιδιοκτ. 
Χαράλαµπου 
Μαντζαβίνου 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: ∆εν υφίσταται 
λειτουργούσα 
επιχείρηση 

 

 
 

 
 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ ΤΙΜΗ 
Μηνιές 
Έµπροσθεν επιχ. 
Χρήστου Γιαννάτου 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
(35*14)=490 M2 

 

Πλατύς Γιαλός 
Έµπροσθεν ξενοδοχ. 
Επιχείρ. 
White Rocks 

 
Οµπρέλες- ξαπλώστρες 

 
165 τ.µ. 

 

Έµπροσθεν ξενοδ. επιχ.  
Mediterranee 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
500 M2 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΠΑΛΙΚΗΣ 

  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Βραχινάρι 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ιονυσίου Ρεµούντη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

Ξι 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ελφίνια 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες- 
θαλάσσια σπορ 

 
400 M2 

 

Λέπεδα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Παναγή Έρτσου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(15*20)=300 M2 

 

Κουνόπετρα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Χριστίνας Κούτση  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*3)=90 M2 

 

Μέγας Λάκκος 
Έµπροσθεν επιχ. 
Ζαχαρένιας Φραγκάκη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
 
    300 τµ 

 

Πετανοί 
Έµπροσθεν επιχ. 
Γρηγόρη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(52*6.5)=338 M2 

 



Παντόπουλου 
Πετανοί 
Έµπροσθεν επιχ. 
Ερασµίας Πετράτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(35*14)=490 M2 

 

Ξι 
Έµπροσθεν επιχ. 
Βασιλείου Λεγάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες- 
θαλάσσια σπορ 

 
(40*12)=480 M2 

 

Ξι  
Έµπροσθεν επιχ. 
Βασιλείου Λεγάτου 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(41*10)=410 M2 

 

Παναγιώτης 
Κουρούµαλος 

 Απορρίπτεται η 
αίτηση: ∆εν διαθέτει 
άδεια λειτουργίας 

 

 
                                                                                        

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΛΕΙΟΥ_ΠΡΟΝΝΩΝ 
  
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ  

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ  

Κατελειός 
Έµπροσθεν επιχ. Ιωάννη 
Κωνσταντάτου 

 
Θαλάσσια σπορ 

 
E=15 M2 

 

Κατελειός 
Έµπροσθεν επιχ. 
∆ιονυσίας Θωµά 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες  
350  τµ 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ ΑΕ 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Πικιόνας  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(40*12.5)=500 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Νικόλαου Κουρκουµέλη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
45*11=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Παπαναστασάτος-
Καλογηράτος 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Αφοί 
Μεταξά Ο.Ε. 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(26*19)=494 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. 
Παρασκευά Κορκού 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.50)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Βισάλ ∆ιακρούση 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Φωτεινής Κλωνή  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Μάριου 
Κουρκουµέλη 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(30*16.5)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Ανδρέα 
Γρουζή  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(45*11)=495 M2 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν. επιχ. 
Regina de l’ aqua  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(50*10)=500 M2 

 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν επιχ. Ιωάννη 
Κουρκουµέλη  

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(28*16,5)=462 M2 

 

 

Σκάλα 
Έµπροσθεν ξεν.επιχ. 
ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ -9 
ΜΟΥΣΕΣ 

 
Οµπρέλες-ξαπλώστρες 

 
(34*14,00)=476M2 
 

 



  
 
 
Αφού αναγνώστηκε  το ΠΑΡΟΝ υ̟ογράφεται ως ακολούθως.  
   

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                                                 Ευάγγελος Κεκάτος  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 2014 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   30/2014 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε  χορήγηση άδειας αποκατάστασης φωτιστικών σωµάτων στο 

χώρο της παιδικής χαράς Αγίας Άννας Καρδακάτων. 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα  10 η Απριλίου  του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 12:00 το 

µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-2014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών την αριθ.  10347/12-03-2014 αίτηση του Γερολυµάτειου 
Κληροδοτήµατος Καρδακάτων  όπως παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση φωτιστικών στα Καρδακάτα ( παιδική χαρά Αγίας Άννης) 
Το Γερολυµάτειο ίδρυµα  έχοντας λάβει υπόψη την αποκατάσταση επτά (7) φωτιστικών σωµάτων και 
την επανασύνδεση τους µε την ∆.Ε.∆.Η.Ε σας παρακαλεί όπως το συντοµότερο δυνατόν εγκρίνετε την 
προσφορά της εταιρίας «Γενική Τεχνική Ο.Ε» η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο .Το κόστος της 
προσφοράς ανέχεται στα 1.850,00 € τα οποία θα εκταµιευθούν από το ίδρυµα και έχουν ήδη εγκριθεί 
από την Περιφέρεια για τον σκοπό αυτό. Μετά την έγκριση σας τα µόνα έξοδα που θα έχει αφορούν 
στην πραγµατοποίηση της σύνδεσης µε την ∆.Ε.∆.Η Ε . 
Στον παραδοτέο φάκελο σας επισυνάπτουµε και την προσφορά της εταιρίας «Γενική Τεχνική Ο.Ε». 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. Πρωτ. 14114/2-004-2014 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  (κ. Ελβίρας  Λορεντζάτου)  για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής: 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σχετικό , αφού αναγνωσθεί και γραφτεί στα Πρακτικά ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
ότι µπορεί να δοθεί άδεια αποκατάστασης επτά (7) φωτιστικών σωµάτων επί του δρόµου , στο χώρο της 
παιδικής χαράς Αγίας  Άννας στα Καρδακάτα. 

Η δαπάνη σύµφωνα µε την προσφορά  της  εταιρίας «Γενική Τεχνική Ο.Ε» ανέρχεται στο ποσό 
των 1.850,00 € µε Φ.Π.Α . ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα  έξοδα της σύνδεσης µε την ∆.Ε.∆.Η Ε .  

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη την θετική γνωµοδότηση της 
Επιτροπής για την αποκατάσταση των επτά φωτιστικών σωµάτων επί του δρόµου , στο χώρο της 
παιδικής χαράς Αγίας  Άννας στα Καρδακάτα  ( παιδική χαρά Αγίας Άννας) 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του αριθ.73 
Ν. 3852/10 και την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 



 
                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της για τις εργασίες  αποκατάστασης των επτά φωτιστικών σωµάτων επί 
του δρόµου , στο χώρο της παιδικής χαράς Αγίας  Άννας στα Καρδακάτα  ( παιδική χαρά Αγίας Άννας). 

          

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                         Πιστό  αντίγραφο  
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                                    Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   31/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: :Γνωµοδότηση περί διαδικασίας συλλογής –διαχείρισης εγκαταλελειµµένων 

οχηµάτων (Ο.Κ.Τ.Ζ) στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς » 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η    Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-1014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την αριθ.  14117/2-04-2014 
εισήγηση της  ∆/νσης  Καθαριότητας και Κοι/στων Χώρων  του ∆ήµου που έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της Υπηρεσίας µας σχετικά µε το αναφερόµενο 
θέµα και σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν3852/2010 παρακαλούµε δια τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
Επίσης σας ενηµερώνουµε .ότι εκτός του γενικότερου θέµατος υπάρχουν αιτήµατα – 
καταγγελίες ( για αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων) ,από πολίτες και 
Υπηρεσίες προς τον ∆ήµο µε κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλληνίας .   
Και αναλυτικά η εισήγηση της Υπηρεσίας έχει ως εξής: 

Έχοντας  υπόψη :            
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
   Ποιότητας Ζωής και 65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας  & Κ.Χ του 
∆ήµου Κεφ/νιάς  
   - Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρα 75, 79, 199, 209 & 273 . 
  - Το άρθρο 4 του Ν. 2939/2001. 
  -Τον Ν2522/1997 & τον Ν3861/10 
   - Την Κ.Υ.Α11218/1997, Κ.Υ.Α 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β, την Υ.Α 
1540/548/Ε103/2012 ΦΕΚ 945Β, την Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε τον 
Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 



    - Την Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αρ. 105136 ΦΕΚ 907Β/2004 περι σύστασης της 
Ε.∆.Ο.Ε (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδος). 
    - Τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας µας. 
   -Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων άρθρο 11.ΚΑΙ 
   - Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ81 Α'/05.03.04): µέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
(ΟΚΤΖ), των χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτών 
µετατροπέων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/35/ΕΚ (και 2011/37/ΕΚ τροποποίηση του παραρτ.ΙΙ ΦΕΚ 945Β/2012 του 
άρθρου 18 ΤΟΥ π.δ 116/04)  «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του 
Συµβουλίου της 18πςΣεπτεµβρϊου 2000, για τη συλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 
πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 
1. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (µετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Καθαριότητας, πλέον η ∆/νση Καθαριότητας µε απόφαση της 
∆ηµοτικής Αρχής για τον ορισµό Υπαλλήλων), εντοπίζει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα και 
επικολλά σε εµφανές σηµείο του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως 
εγκαταλελειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως 
άνω αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τις υπηρεσίες ασφαλείας για διενέργεια έρευνας προς 
εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι 
υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να ενηµερώσουν το 
ταχύτερο δυνατόν τον ∆ήµο, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 
ηµέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν αποσυρθεί 
από τον ιδιοκτήτη του, το όχηµα περιέρχεται στην κατοχή του ∆ήµου. 
2. Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο ∆ήµος 
υποχρεούται -πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο να αναζητήσουν 
επιπλέον, εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος (αυτοκόλλητου) µέσω 
του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να 
τους ενηµερώσουν, καθώς και να ενηµερώσουν και την αρµόδια υπηρεσία του Υπ. 
Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). 
 
3. Όταν το εγκαταλελειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, ο ∆ήµος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής 
ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Τα οχήµατα παραµένουν Κεφαλονιά στο σηµείο συλλογής σε 
κατάλληλο χώρο της Εταιρείας περισυλλογής, για 10 ηµέρες από την ηµέρα περισυλλογής 
τους. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε 
παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει (στην Εταιρεία που το συνέλεξε και το 
µετέφερε στον προσωρινό χώρο της,  την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το 
όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, για 
τεµαχισµό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. 
Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην 
υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας. 
4. Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειµµένου οχήµατος εντός των ανωτέρω 
προθεσµιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήµατος για περαιτέρω επεξεργασία, 
τότε εκδίδεται από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης πιστοποιητικό καταστροφής το οποίο 
είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήµατος. Εάν επιθυµεί να κρατήσει το όχηµα 
χωρείς να το κινεί για συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το 
αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά από έγγραφη 
συγκατάθεση του τελευταίου. 
   5. Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω 
προθεσµιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στο ∆ήµο. Εάν το όχηµα δεν 
φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθµός 
πλαισίου. 
                          Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως : 
1. Αποφασισθεί η έναρξη και καθορισθεί η διαδικασία της συλλογής των εντός των ορίων του 
∆ήµου εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΟΚΤΖ), σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σύµφωνα τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α'/05.03.04) και του άρθρου 4 του Ν. 
2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179 Α'). 
2.. Παραπεµφθεί περαιτέρω το θέµα  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την σχετική Απόφαση του  
περί έναρξης και καθορισµού της διαδικασίας ως ανωτέρω, µε σκοπό την σύναψη σύµβασης, 



[µε πρόσκληση ενδιαφέροντος – κατάθεση σφραγισµένων προσφορών και µε κριτήριο την 
µεγαλύτερη αποζηµίωση ανά όχηµα (πλειοδοτικός διαγωνισµός άρθρο 1 Π.∆ 270/81 , άρθρο 
199 του Ν3493/06 & Π.∆ 28/80), τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή 
(κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας)], µε εταιρεία βεβαιωµένη στο σύστηµα 
εναλλακτικής διαχείρισης κάτοχο ΠΕ∆ (πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης) για τη 
συλλογή εγκαταλειµµένων οχηµάτων, η οποία θα περισυλλέγει, µε δικά της γερανοφόρα 
µέσα, τα οχήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ και θα τα µεταφέρει σε προσωρινούς 
κατάλληλους χώρους στην Κεφαλονιά και εν συνεχεία µε βάση την διαδικασία, στις 
εγκαταστάσεις της για επεξεργασία - ανακύκλωση, δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει τα 
κατάλληλα µέσα και οι συγκεκριµένες ανάγκες είναι επιτακτικές και άµεσες. 

                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                   ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω :Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2ζ του Ν 3852/2010  οι 
∆ηµοτικές Κοινότητες γνωµοδοτούν για  την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος , την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών και για την καθαριότητα αυτών. 
Επειδή στην Επιτροπή δεν έχουν εκφράσει  γνώµη καµία από τις ∆ηµοτικές Κοινότητες του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (Αργοστολίου -Ληξουρίου-Σάµης –Πόρου και Οµαλών) προτείνει  να 
διαβιβαστεί η εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
προκειµένου να εκφράσουν την γνώµη τους επί του θέµατος για να µπορέσει η Επιτροπή µε 
την σειρά της να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και 
65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας  & Κ.Χ του 
∆ήµου Κεφ/νιάς  
    - το άρθρο 83 παρ 2ζ του Ν 3852/2010 παρ. 2ζ 
Και την παραπάνω  εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Αναβάλλει την γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   για  την  διαδικασία 
συλλογής –διαχείρισης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (Ο.Κ.Τ.Ζ) στον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς προκειµένου να διαβιβαστεί η εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας σε όλες τις 
∆ηµοτικές Κοινότητες(Αργοστολίου-Ληξουρίου-Σάµης –Πόρου και Οµαλών)  για  να 
εκφράσουν την γνώµη τους όπως ο Νόµος ορίζει. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                        
                                                        Πιστό  αντίγραφο  
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                     Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   32/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: :  Γνωµοδότηση για τον επανακαθορισµό θέσης  κάδου απορριµµάτων στην 

οδό Σιτεµπόρων  αρ.71»     
 



  Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η    Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 12:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-1014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ. 3275/23-01-
2014 αίτηση της κ. Άννας Ράνου η οποία έχει ως εξής:  

Αιτούµαι να γίνει αυτοψία σε τοµή στο πεζοδρόµιο στην οδό Σιτεµπόρων αρ.71 η οποία 
κατασκευάστηκε για την τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων  Ζητώ να αποµακρυνθεί από 
το σηµείο ο αναφερόµενος κάδος και να επανέλθει το πεζοδρόµιο στην αρχική του 
κατάσταση. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ.  13144/27-03-2014 
εισήγηση του Προϊστάµενου της  ∆/νσης  Καθαριότητας και Κοι/στων Χώρων  του ∆ήµου 
κ. Παναγή ∆ελακά που έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα εισήγηση της Υπηρεσίας µας σχετικά µε το αναφερόµενο 
θέµα και σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν3852/2010 παρακαλούµε δια τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
Και αναλυτικά η εισήγηση της Υπηρεσίας έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Υποβάλλεται συνηµµένα: 
   - Η υπ. αρ. 3275/23-01-14..αίτηση της κας Άννας Ράνου σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα  
    Έχοντας  υπόψη :            
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
   Ποιότητας Ζωής και 65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας  & Κ.Χ του 
∆ήµου Κεφ/νιάς  
   - Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 
   - Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως 
τροποπ. µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 
    - Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας 
µας να προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & 
ανακύκλωσης. 
       Και έχοντας υπόψη:  
 -τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από 
απόψεως ασφάλειας,  υγείας και ποιότητας ζωής  
- τις  καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
-Το γεγονός ότι στην θέση του αιτήµατος είναι ήδη διαµορφωµένη εσοχή στο πεζοδρόµιο της 
οδού Σιτεµπόρων για την ασφαλή τοποθέτηση ενός πράσινου τροχήλατου κάδου 
απορριµµάτων 
-Το ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική θέση για να µεταφερθεί ο κάδος 
αυτός, (στον παραλιακό δρόµο υπάρχει η τάση αποµάκρυνσης τους για αισθητικούς λόγους) 
-Το ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν αρκετοί πεζόδροµοι και ανάγκη για την εξυπηρέτηση 
ρίψης απορριµµάτων στον κάδο αυτό 
- Παραπλεύρως της υφιστάµενης θέσης, δεν υπάρχει βιτρίνα κάποιου καταστήµατος.  

Κατόπιν των ανωτέρω 
Η Υπηρεσία µας δεν έχει τα στοιχεία που να αιτιολογούν την αποµάκρυνση του κάδου αυτού, 
ούτε εναλλακτική λύση (σε υφιστάµενους κάδους) για άλλη θέση πλησίον στην 
εξυπηρετούµενη περιοχή.  

Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10)  



     Καλείτε να  αποφασίσει σχετικά µε την κατάργηση ή όχι της θέσης του πράσινου κάδου 
απορριµµάτων.   
                                           ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 26-03-14 
  Ο διενεργήσας την αυτοψία                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
∆ηµήτριος Πάρσαλης  
  Προϊστάµενος Τµήµατος (α)                                                             Παναγής ∆ελακάς 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω :Σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2ζ του Ν 3852/2010  οι 
∆ηµοτικές Κοινότητες γνωµοδοτούν για  την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος , την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών και για την καθαριότητα αυτών. 
Επειδή η αίτηση της κ. Ράνου δεν έχει κοινοποιηθεί και στην  ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αργοστολίου µε αποτέλεσµα να µην έχει γνώση του θέµατος , προτείνει  να διαβιβαστεί η εν 
λόγω αίτηση µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  
προκειµένου να εκφράσει  γνώµη για να µπορέσει η Επιτροπή µε την σειρά της να 
γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73  
    - το άρθρο 83 παρ. 2ζ του Ν 3852/2010   
    - την µε αριθ.πρωτ. 3275/23-01-2014 αίτηση της κ. Άννας Ράνου 
Και την παραπάνω  εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Να διαβιβαστεί η µε αριθ. πρωτ. 3275/23-01-2014 αίτηση της κ. Άννας Ράνου  µαζί µε  την 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  προκειµένου να 
εκφράσει  την γνώµη της  επί του θέµατος για να µπορέσει η Επιτροπή µε την σειρά της να 
γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                           Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   33/2014 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: :  Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 14230/2014 αίτησης Συλλόγου 
ΕΛΠΙ∆Α 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η    Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 12:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-1014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 



   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
2ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ. 14230/3-
04-2014 αίτηση του  Συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α σύµφωνα µε την οποία αιτούνται την χορήγηση 
αδείας για την χρήση του χώρου στο παλιό  ΚΤΕΛ τις 11η και 12η Απριλίου προκειµένου 
να πραγµατοποιήσουν πασχαλινό παζάρι από διακοσµητικά που κατασκεύασαν τα 
παιδιά της οµάδας ΑΜΕΑ του Συλλόγου  για την εξοικονόµηση πόρων για τις λειτουργικές 
τους ανάγκες , καθώς οι υπεύθυνοι παρά τα έγγραφά τους αρνούνται την χρηµατοδότησή 
τους. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 29-2014 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου συµφώνα µε την οποία το Συµβούλιο της οµόφωνα 
αποφάσισε την παραχώρηση του παραπάνω χώρου για να πραγµατοποιηθεί το 
πασχαλινό παζάρι από διακοσµητικά που κατασκεύασαν τα παιδιά της οµάδας ΑΜΕΑ για 
το διάστηµα από 11/4 έως και 12/4 στο Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων Ατόµων µε 
Εδικές Ανάγκες Η ΕΛΠΙ∆Α. 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω 
θέµατος. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Και την παραπάνω  εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί θετικά για την  χορήγηση άδειας  χρήσης του χώρου στο παλιό  ΚΤΕΛ τις 11 η και 
12 η Απριλίου προκειµένου να πραγµατοποιήσουν πασχαλινό παζάρι από διακοσµητικά που 
κατασκεύασαν τα παιδιά της οµάδας ΑΜΕΑ του συλλόγου  Η ΕΛΠΙ∆Α . 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                           Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   34/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: :  Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 12385/2014 αίτησης Αθλητικού 
Συλλόγου ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η    Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 12:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-1014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  



5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
3ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ. 12385/24-
03-2014 αίτηση του Αθλητικού  Συλλόγου ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ  σύµφωνα µε την οποία αιτούνται 
την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου για την διεξαγωγή του 
∆ιεθνούς φεστιβάλ µαζικής άσκησης ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2014 από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 
2014. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 31/2014 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως 
άνω παραχώρηση. 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω 
θέµατος. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Και την 31/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Γνωµοδοτεί θετικά για την   παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου 

στον Αθλητικό  Σύλλογο  ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ  για την διεξαγωγή του ∆ιεθνούς φεστιβάλ µαζικής 

άσκησης ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2014 από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2014. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                           Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 
 

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  10η  Απριλίου 
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:   35/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ: :  Γνωµοδότηση επί της υπ αριθ. 13919/1-04-2014 αίτησης της Τ.Ε 
του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η    Απριλίου του έτους 2014 ηµέρα  Πέµπτη και ώρα 12:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14664/4-04-1014 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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                                1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                                       2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                                  3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                                      4. Μαρία Κουνάδη  

5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρωµατικό Μέλος)        5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 



   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
4ο  θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών την µε αριθ.πρωτ. 13919/1-
04-2014 αίτηση της Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης , σύµφωνα µε την οποία αιτούνται 
την παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου το Σάββατο 10-05-
2014 πραγµατοποίηση προεκλογικής συγκέντρωσης  των συνδυασµών τους για τις 
εκλογές του Μαΐου 2014. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 30/2014 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί θετικά για την ως 
άνω παραχώρηση. 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση επί του εν λόγω 
θέµατος. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Και την 31/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Γνωµοδοτεί θετικά για την   παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας του Αργοστολίου 

στην  Τ.Ε του Κ.Κ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης , το Σάββατο 10-05-2014 για την πραγµατοποίηση 

προεκλογικής συγκέντρωσης  των συνδυασµών τους για τις εκλογές του Μαΐου 2014. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                           Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Α∆Α: ΒΙΗΜΩΕ5-4ΣΠ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36/2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος και επιχείρησης αναψυχής στο Φισκάρδο Ερίσου. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14664 /4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά 
ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                        1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 



2.     Παναγής Βανδώρος                                         2. Σταµούλης Κυριάκος  
      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                          4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρ. Μέλος)      5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  
Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του 
∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 
Με την αριθ. πρωτ. 13702/31-3-2014 αίτηση της Σκιαδαρέση Έλλης 
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος και επιχείρησης αναψυχής στο Φισκάρδο 
Ερίσου , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθ 80 
Ν.3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της κ. Σκιαδαρέση 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
 
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Έλλη Σκιαδαρέση ,προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος και επιχείρησης αναψυχής στο Φισκάρδο Ερίσου , επειδή πληρούνται όλες 
οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
    Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                               Α∆Α :ΒΙΗΜΩΕ5-ΜΓΧ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 



 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 37 /2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών «Επιχείρηση λιανικής και 
χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών»  στον Καραβόµυλο Σάµης. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου  «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»  ύστερα από την αριθµό πρωτ.14664/4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά 
ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                         1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 
2.     Παναγής Βανδώρος                                      2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                             3.Κουρούκλης Ιωάννης  
4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                       4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπληρ. Μέλος)      5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

    
   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  
Με την αριθ. 13931/1-4-2014 αίτηση του κ Ευγένιου Θεοφιλάτου 
διαβιβάσθηκαν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος  λιανικής διάθεσης τροφίµων και 
ποτών «Επιχείρηση» λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών ” 
στον Καραβόµυλο Σάµης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν 
38852/2010 και άρθ 80 Ν.3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Θεοφιλάτου . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Χορηγεί  στον κ. Ευγένιο Θεοφιλάτο  ,προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών «Επιχείρηση» 



λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών» στον Καραβόµυλο Σάµης., 

επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
               Πιστό αντίγραφο 
                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Α∆Α:    ΒΙΗΜΩΕ5-8ΡΦ            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 
 
 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 38 /2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος (ζεστής - κρύας κουζίνας ) στη  Σκάλα. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14664/4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                             
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                      1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 
2.     Παναγής Βανδώρος                                    2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                          3.Κουρούκλης Ιωάννης  
4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                     4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπλ.  Μέλος)       5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

    
   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  
Με την αριθ. 15082/8-4-2014 αίτηση της Ουρανίας Σταθοπούλου 
διαβιβάσθηκαν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής - κρύας κουζίνας ) 
στη  Σκάλα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθρο  
80 του Ν. 3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της κ. Σταθοπούλου. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Χορηγεί  στην κ. Ουρανία Σταθοπούλου   ,προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής - κρύας κουζίνας ) στη  Σκάλα, επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
            Πιστό αντίγραφο 
           
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
            Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ         
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Α∆Α:  ΒΙΗΜΩΕ5-4ΚΞ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

    
 

                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 39 /2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στο 
Βραχυνάρι  Κατωγής. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14664/4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά 
ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                       1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
2.     Παναγής Βανδώρος                                    2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                          3.Κουρούκλης Ιωάννης  
4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                    4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπλ. Μέλος)       5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

    
   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  
Με την αριθ. πρωτ. 2960/25-1-2013 αίτηση του Ρεµούντη Ευάγγελου 
κατατέθηκαν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας κινητής 
καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στο Βραχυνάρι Κατωγής , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθρο  80 του Ν.3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
 

 
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :  

1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 

2. την αίτηση του  κ. Ρεµούντη  



3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

 
 
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Χορηγεί  στον κ. Ευάγγελο Ρεµούντη αδεία  κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στο 

Βραχυνάρι Κατωγής , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
    Πιστό αντίγραφο 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
               Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                Α∆Α: ΒΙΗΜΩΕ5-ΛΟ8 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40 /2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στη θέση 
ΚΑΡΟΥΖΑ Λειβαθούς. . 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14664/4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                        1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 
2.     Παναγής Βανδώρος                                      2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                            3.Κουρούκλης Ιωάννης  



4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                          4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπλ. Μέλος)           5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

    
   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  
Με την αριθ. πρωτ. 4009/31-1-2014 αίτηση του Καρλή Σπυρίδωνος  
κατατέθηκαν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας κινητής 
καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στη θέση Καρούζα Λειβαθούς, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθρο  80 του Ν. 3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
 

 
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Καρλή. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί  στον κ. Σπυρίδωνα Καρλή αδεία  κινητής καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στη 

θέση ΚΑΡΟΥΖΑ Λειβαθούς , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
    Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
            Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                      Α∆Α:     ΒΙΗΜΩΕ5-ΤΟΞ   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η  
Απριλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 41 /2014 
 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για  χορήγηση χρήσης µουσικών οργάνων σε κατάστηµα 
στο Κάστρο Λειβαθούς. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 10  Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 14664/4-04-2014 
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 εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                     1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 
2.     Παναγής Βανδώρος                                  2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                        3.Κουρούκλης Ιωάννης  
4.   Κοκκόσης ∆ιονύσιος                                   4. Μαρία Κουνάδη  
5.    Παπαδάτος Νικόλαος  (αναπλ. Μέλος)     5. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

    
   Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  
Με την αριθ. πρωτ. 15494/10-04-2014 αίτηση του κ. ∆ιονυσίου 
Φραγκόπουλου   κατατέθηκαν όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά για την χορήγηση 
αδείας χρήσης µουσικών οργάνων σε κατάστηµα στο Κάστρο Λειβαθούς. 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθρο  80 του Ν. 
3463/06. 
Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. ∆ιονυσίου Φραγκόπουλου 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί  στον κ. ∆ιονύσιο Φραγκόπουλο  αδεία  χρήσης µουσικών οργάνων στο  
κατάστηµα του στο Κάστρο Λειβαθούς ,επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
    Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
            Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 


