Α∆Α : 6Β08ΩΕ5-ΓΡ9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 92 /2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : Xορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήματος ΄΄ Επιχείρηση
μαζικής εστίασης & αναψυχής πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας ΄΄ που
βρίσκεται στην Αγία Ευφημία - ΟΤ 29 της Δ.Ε. Πυλαρέων.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 το µεσηµέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703
/11-07-2014 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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :

. Σας διαβιβάζουµε την 31772 /07-07-2014 αίτηση της Βιτωράτου Σταυρούλας του
∆ηµητρίου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης & αναψυχής πρόχειρου
γεύµατος ζεστής & κρύας κουζίνας ΄΄ που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία - ΟΤ 29
της ∆.Ε. Πυλαρέων.
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. Βιτωράτου Σταυρούλας
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην Βιτωράτου Σταυρούλα του Δημητρίου προέγκριση άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης & αναψυχής πρόχειρου
γεύµατος ζεστής & κρύας κουζίνας ΄΄ που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία - ΟΤ 29
της ∆.Ε. Πυλαρέων , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Α∆Α: 7ΦΦ0ΩΕ5-ΒΒ∆
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 93 /2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : Xορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήματος ΄΄ Κατάστημα
αναψυχής (ροφήματα ποτά-τοστ.) ΄΄ που βρίσκεται στην Λακήθρα της Δ.Ε.
Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :

Σας διαβιβάζουµε την 31437/ 4-07-2014 αίτηση της Παραλη Άννας του Γεωργίου
εκπρ. ετ. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση
προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Κατάστηµα αναψυχής (ροφήµατα
ποτά-τοστ.) ΄΄ που βρίσκεται στην Λακήθρα της ∆.Ε. Λειβαθούς.
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. Αννας Πάραλη
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην

ετ. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. την προέγκριση άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Κατάστηµα αναψυχής (ροφήµατα ποτά-τοστ.) ΄΄ που βρίσκεται
στην Λακήθρα

της ∆.Ε. Λειβαθούς, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες

προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 7ΑΞΖΩΕ5-ΞΡΓ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94/ 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Μεγάλη Άμμος Θέση 3 στις Μηνιές της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :
. Σας διαβιβάζουµε την 31437/10-7-2014 αίτηση του Κουρούκλη Χριστόφορου του
Γεωργίου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας

που βρίσκεται στην θέση Μεγάλη Άµµος Θέση 3 στις Μηνιές της ∆ηµ. Ενότητας
Αργοστολίου.
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. Κουρούκλη Χριστόφορου
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ.

Κουρούκλη Χριστόφορο του Γεωργίου

χορήγηση

άδειας

λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση Μεγάλη Άµµος Θέση 3 στις Μηνιές
της ∆ηµοτικής

Ενότητας

Αργοστολίου

,επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες

προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 7ΟΨ4ΩΕ5-ΡΘΞ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 95/ 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Παλιοσταφίδα Θέση 2 της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :

Σας διαβιβάζουµε την 32701/ 11-7-2014 αίτηση της Πεφάνη Άννας µε συνηµµένα
δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Παλιοσταφίδα Θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου.
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. Άννα Πεφάνη
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Άννα Πεφάνη άδεια λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Παλιοσταφίδα Θέση 2

της ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. ,επειδή πληρούνται

όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Α∆Α: 7ΟΗΩΩΕ5-ΠΤ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 96/ 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Υπαπαντή Πεσσάδας της Δημ. Ενότητας Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :

Σας διαβιβάζουµε την 33309/ 15-7-2014 αίτηση του Γεωργόπουλου Φίλιππου του
Γεωργίου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας
που βρίσκεται στην θέση Υπαπαντή Πεσσάδας της ∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς.
Η Καντίνα παραχωρηθήκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
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. Φιλίππου Γεωργόπουλου
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Φιλίππου Γεωργόπουλου του Γεωργίου χορήγηση
λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση

Υπαπαντή Πεσσάδας

Ενότητας Λειβαθούς ,επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

άδειας
της ∆ηµ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 97/2014

ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στην πλατεία
Ρακαντή»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 το πρωί , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-072014 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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα
εκτός
ηµερήσιας διάταξης
«Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στην πλατεία Ρακαντή»
θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής τα παρακάτω:
1) Την 1724/30-05-2014 Αίτηση της κ. Ελένης Γρηγοράτου του Γερασίµου κατοίκου
Αργοστολίου ιδιοκτήτρια διώροφης οικοδοµής ,έναντι του Επισκοπικού Μεγάρου επί
των οδών Παναγή Βεργωτή 1 και Παισίου Χοιδά , σύµφωνα µε την οποία για την
διαφύλαξη της υγείας των ενοίκων αιτείται την
αποµάκρυνση τριών κάδων
απορριµµάτων που ευρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα παράθυρα των
ισογείων διαµερισµάτων της .

2) την υπ αρίθ. 25602/6-06-2014 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Καθαριότητας και Κ. Χ του κ. Παναγή ∆ελακά η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : «Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στην πλατεία
Ρακαντζή στο Αργοστόλι»
ΣΧΕΤ : Το υπ. αρ.854/10-06-14 αίτηµα του Προέδρου της ∆.Κ Αργοστολίου
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου και της σχετικής ενηµέρωσης
από την ∆/νση Τ.Υ του ∆ήµου µε το υπ. αρ. 26626/18-06-14 έγγραφο της το οποίο
και σας κοινοποιήθηκε, ο χώρος όπισθεν της Αρχιεπισκοπής (Ο.Τ 147Α) σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο της πόλεως Αργοστολίου είναι χαρακτηρισµένος
ως χώρος πολιτιστικού κέντρου.
Αυτό δεν διαφοροποιεί την εισήγηση µας σχετικά µε την αποµάκρυνση των κάδων
απορριµµάτων από την θέση αυτή και παρακαλούµε για την περαιτέρω προώθηση
της.
Σχετικά µε την σηµερινή κατάσταση του χώρου αυτού και την χρησιµοποίηση του ως
χώρο στάθµευσης, δεν είναι αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ
ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλεται συνηµµένα:
- Η υπ. αρ. 1729/15-01-14 (µε χρέωση στην Υπηρεσία µας 30-05-2014), αίτηση της
κας Ελένης Γ. Γρηγοράτου σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα.
-σχετικές φωτογραφίες της υφιστάµενης και της προτεινόµενης θέσης.
Έχοντας υπόψη :
-Τον Ν.3852/10 άρθρο 83 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ∆.Κ
Αργοστολίου, 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/ΦΕΚ383/28-0306 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 που αναφέρεται το αίτηµα (οδός Παισίου Χοϊδά)
υπάρχουν: δυο πράσινοι τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων κατά την αυτοψία της
Υπηρεσίας 03-06-14 και πλησίον δύο ανακύκλωσης, ένας πράσινος ανάντη της
πλατείας Ρακαντζή.
-Το ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν θέσεις για πράσινους κάδους που να
µην δηµιουργούνται προβλήµατα καθαριότητας κλπ. πλην κατάντη της πλατείας
Ρακαντζή, έχοντας υπόψη ότι το µικρού πλάτους (0,70µ) πεζοδρόµιο δεν
χρησιµοποιείται και έχει καταστεί ήδη µη προσπελάσιµο από την υπάρχουσα
φύτευση και την σήµανση.
-Ότι σε περίπτωση µη τήρησης των κανόνων καθαριότητας (µη κλείσιµο των κάδων,
συσσώρευση – ξεχείλισµα απορριµµάτων στην θέση αυτή, µη συχνή συντήρηση και
καθαρισµός τους, κλπ), δηµιουργούνται όλα τα προβλήµατα που αναφέρονται στην
σχετική αίτηση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνουµε νέα θέση για τους πράσινους κάδους της οδού Π. Χοιδά και της Πλ.
Ρακαντζή , σε εσοχή του πεζοδροµίου κατάντη της Πλατείας Ρακαντζή , µε την
προϋπόθεση:
Εκτός από την επιβεβληµένη τήρηση των κανόνων καθαριότητας µε µέριµνα της
Ε.∆.Α.Κ.Ι Ο.Τ.Α Α.Ε, να γίνουν από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου (Τ.Υ) όλες οι
ενέργειες για την σχετική εσοχή στο πεζοδρόµιο, σήµανση – σηµατοδότηση - κίτρινη
διαγράµµιση & τοποθέτηση έµπροσθεν των κάδων κατάλληλων πλαστικών
οριοδεικτών οδοστρώµατος και απαγόρευση της στάθµευσης στο µικρό τµήµα της
πλευράς αυτής.
Επίσης (πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις) να τοποθετείτε κατάλληλη ενηµερωτική
πινακίδα για την αυστηρή τήρηση του Κανονισµού Καθαριότητας.
Ακόµη, οι αναµνηστικές µαρµάρινες πλάκες επί της λιθοδοµής σχετικά µε τους
σεισµούς του 53 , κρίνουµε σκόπιµο να επανατοποθετηθούν σε πιο εµφανές σηµείο
κοντά στον προαύλιο χώρο της Ι. Μητρόπολης Κεφαλληνίας , διαφορετικά δεν
µπορεί να καθορισθεί η προτεινόµενη θέση των κάδων ως ανωτέρω.
(Η σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, διαβιβάζεται στην
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10) η οποία µε την σειρά της καλείτε να αποφασίσει
σχετικά µε τον επανακαθορισµό της θέσης των κάδων απορριµµάτων, αξιολογώντας
όλα τα ανωτέρω.)
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 06-06-14
Ο διενεργήσας την αυτοψία : Γεώργιος Γαλιατσάτος
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ : Παναγής ∆ελακάς

Γ) την µε αρίθµ. πρωτ. 32505/10-07-2014/69-2014 απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά επί
της εισήγησης της ∆/νσης Καθαριότητας για την τοποθέτηση των πράσινων κάδων
της οδού Π. Χοιδά και της Πλ. Ρακαντζή , σε εσοχή του πεζοδροµίου κατάντη της
Πλατείας Ρακαντζή εφόσον τηρηθούν όλες οι αναφερόµενες προϋποθέσεις του
προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων κ. Παναγή
∆ελακά.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010
2. την 25602/6-06-2014 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
3. την 69/2014 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τοποθέτηση των πράσινων
κάδων της οδού Π. Χοιδά και της Πλ. Ρακαντζή , σε εσοχή του πεζοδροµίου κατάντη
της Πλατείας Ρακαντζή εφόσον εκτελεστούν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες όλες οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Καθαριότητας και Κοινοχρήστων Χώρων , κ. Παναγή ∆ελακά .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΣ49ΩΕ5-Υ15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης (τακτικής )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
την 15 η Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 98 /2014
ΘΕΜΑ : Οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ. Ε καφετέρια µπαρ πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της .
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 η το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης
Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόµενοι συνιδιοκτήτες του
ακινήτου : Α) .Ο κ. Χαράλαµπος Κοκκίνης µε τον δικηγόρο κ. Αθανάσιο
Αυγερινό και την Πολιτικό Μηχανικό κ. Ασηµίνα Γαβριέλάτου .
Β) Η κ. Ζηνοβία Γαµπιεράκη µε τον δικηγόρο κ. Κων/νο Χαλιώτη και τον
Αρχιτέκτονα Μηχανικό σύζυγο της κ. Σπυρίδωνα Γρηγορόπουλο .
Καθώς και οι παρακάτω αρµόδιοι υπάλληλοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς :

Α) Η κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη , Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων.
Β) Η κ. Ματαφιά Καλλιόπη (Προϊσταµένη του Τµήµατος Πρασίνου ) από την ∆/νση
Υπηρεσίας ∆όµησης.
Γ) Ο κ. Παρίσης Σπυρίδων Αρχιτέκτων Μηχανικός (Προϊστάµενος Τµήµατος
αυθαιρέτων Υπ. ∆όµησης)
∆) Η κ. Νίκη Χριστοφοράτου ,δικηγόρος, Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας .
Ε) Η κ. Ιωάννα Μαρκέτου , δικηγόρος , Ειδική Σύµβουλος ∆ηµάρχου.
Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1 ο Θέµα
της ηµερήσιας διάταξης «Νέα οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ
καφετέρια µπαρ - πιτσαρία στην Άσσο Ερίσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση
της.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής τα παρακάτω:
Στην 11 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2η Ιουλίου 2014 και
σύµφωνα µε την 83/2014 απόφαση της αναβλήθηκε η συζήτηση του θέµατος για την
οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία
στην Άσσο Ερίσου του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη σαν ελαττωµατική από την έκδοση
της , για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής προκειµένου να
προσκοµισθεί γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου και να προσκληθεί
επίσηµα η συνιδιοκτήτρια του ακινήτου .
Σε απάντηση στην παραπάνω απόφαση η Νοµική Υπηρεσία µε το υπ αρίθµ.
31144/8-07-2014 έγγραφό της αναφέρει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της µε αριθµό 83/2014 απόφασής σας.
Κατά την 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2η Ιουλίου 2014,
τέθηκε ως θέµα προς συζήτηση η οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καφετέρια µπαρ πιτσαρία
µε την επωνυµία Conteco του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη στην Τ.Κ. Άσσου σαν
ελαττωµατική από την έκδοση της, λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων (ολική
ανάκληση της µε αριθµό 209/2009 οικοδοµικής άδειας).
Στην εν λόγω συνεδρίαση παρευρέθηκαν η κα Γαµπιεράκη η οποία
επισήµανε ότι αν και είναι άµεσα ενδιαφερόµενη δεν προσκλήθηκε, ζητώντας την
άµεση εφαρµογή της εισήγησης καθώς και ο κ. Κοκκίνης ο οποίος µέσω του
δικηγόρου του ζήτησε την αναβολή της συζήτησης για την λήψη απόφασης στο εν
λόγω θέµα επικαλούµενος ότι το έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης για την
τακτοποίηση του βόθρου είναι ανακριβές, ότι έχει σταλεί στο ΥΠΕΚΑ σχετικό
ερώτηµα για τη διευκρίνιση του. Το έγγραφο αυτό µαζί µε την Τεχνική Έκθεση της
µηχανικού Ασηµίνας Γαβριελάτου κατέθεσε στην Γραµµατεία της Επιτροπής.
Εν όψει των ανωτέρω η Επιτροπή οµόφωνα µε την µε αριθµό 83/2014
απόφαση της αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για την αµέσως επόµενη
συνεδρίαση προκειµένου να προσκοµισθεί γνωµοδό-τηση της Νοµικής Συµβούλου
του ∆ήµου και για να προσκληθεί επίσηµα η συνιδιοκτήτρια του ακινήτου κα
Γαµπιεράκη.
Επί της µε αριθµό 83/2014 απόφασης θέτουµε υπόψη σας ότι εσφαλµένα η
Επιτροπή ζητά την χορήγηση γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας καθώς επί της
από 25-06-2014 τεχνικής έκθεσης που προσκόµισε ο κ. Κοκκίνης η οποία άπτεται
εξειδικευµένων θεµάτων σχετικών µε την εφαρµογή πολεοδοµικών διατάξεων,
κατεξοχήν αρµόδια υπηρεσία να εκφράσει τις απόψεις της είναι η Υπηρεσία ∆όµησης
στην οποία εφόσον η εν λόγω τεχνική έκθεση δεν έχει γνωστοποιηθεί, οφείλετε
άµεσα να την διαβιβάσετε προκειµένου να σας αποστείλει εγκαίρως τις απόψεις της.
Ωστόσο µε αφορµή την µε αριθµό 83/2014 απόφαση θέτουµε υπό-ψη σας
ότι:

1. Το έγγραφο το οποίο προσκόµισε ενώπιον της Επιτροπής ο κ. Κοκκίνης
και το οποίο απευθύνεται προς το ΥΠΕΚΑ δεν φέρει ηµεροχρονολογία, δεν φέρει
υπογραφή ενώ από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται η αποστολή του στο ΥΠΕΚΑ.
Η αξιολόγηση αυτού του εγγράφου καθώς και κάθε εγγράφου που επικαλούνται οι
διοικούµενοι για την ικανοποίηση αιτηµάτων τους όπως στην προκειµένη περίπτωση
περί αναβολής της συζήτησης όσον αφορά την έλλειψη τυπικών στοιχείων πρέπει να
γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
προκειµένου να µην οδηγείται η Επιτροπή σε εσφαλµένες κρίσεις.
2. Η µη κλήση της συνιδιοκτήτριας του ακινήτου κ. Γαµπιεράκη προκειµένου
να παραστεί κατά την συζήτηση του εν λόγω θέµατος, για το όποιο δηλώνει ότι είναι
άµεσα ενδιαφερόµενη, ακόµα και αν υποθέσουµε ότι εσφαλµένα δεν έλαβε χώρα,
θεραπεύτηκε µε την παρουσία της στην συνεδρίαση της Επιτροπής κατά την
συζήτηση του εν λόγω θέµατος και την κατάθεση των απόψεων της επί αυτού.
3. ∆έον είναι όταν η Επιτροπή σας ζητά την χορήγηση γνωµοδότησης από τη
Νοµική Υπηρεσία ή άλλη Υπηρεσία του ∆ήµου για την πληρότητα και ορθότητα
αυτής, να απευθύνεστε µε σαφή και εµπεριστατωµένα ερωτήµατα επί των οποίων
επιθυµείτε να λάβετε περαιτέρω κατευθύνσεις και διευκρινήσεις και όχι όπως στην εν
λόγω περίπτωση γενικά και αόριστα.
Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας :

Η Προϊσταµένη
Νίκη Χριστοφοράτου

Η Ειδική Σύµβουλος ∆ηµάρχου
Ιωάννα Μαρκέτου.

Αµέσως µετά µε το αριθµ. 31986/8-07-2014 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας γνωστοποιείται στην ∆/νση της Υπηρεσίας ∆όµησης η από 25-06-2014
Τεχνική Έκθεση της κ. Ασηµίνας Γαβριελάτου και η υπ αρίθµ, 31144/8-07-2014
απάντηση της Νοµικής Υπηρεσίας για να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ τις απόψεις τους.
Στην συνέχεια µε το αριθ. 32284/9-07-2014 έγγραφό της η Νοµική Υπηρεσία
επανερχόµενη στο θέµα αναφέρει τα παρακάτω:
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήµατος
Χαράλαµπου Κοκκίνη.
Κατόπιν εισήγησης της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ζητήθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν
αλληλογραφίας µε τη ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης η οριστική ανάκληση αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος του κ.
Χαράλαµπου Κοκκίνη. Το θέµα επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον της Επιτροπής στις
2-7-2014. Με την από 1-7-2014 αίτηση του ο κ. Κοκκίνης ζήτησε πριν τη συνεδρίαση
της Επιτροπής την αναβολή της συζήτησης προκειµένου, όπως απαίτησε, να
παραστεί νοµικός παραστάτης του ∆ήµου µε σχετική εισήγηση. Επισηµαίνεται ότι η
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου συνδράµει τις υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα και τα
αιρετά πρόσωπα του ∆ήµου όταν της ζητηθεί από τους ίδιους και υπόκειται
ιεραρχικά µόνο στο ∆ήµαρχο, ενώ δεν γνωµοδοτεί ούτε εισηγείται µε βάση τις
επιταγές ή τις επιθυµίες των ιδιωτών. Επίσης οι πολίτες, ειδικά για θέµατα που τους
αφορούν, έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων σε καµία περίπτωση όµως δεν καθορίζουν εκείνοι τον τρόπο και τη
διαδικασία της συνεδρίασης, οµοίως δεν αποφασίζουν και δεν υποδεικνύουν οι ίδιοι
τον εισηγητή του κάθε θέµατος. Τα ανωτέρω κατέστησα σαφή στον κ. Κοκκίνη
προφορικά, ο οποίος µετά τις εντονότατες διαµαρτυρίες µου αυθηµερόν ανακάλεσε
την ως άνω αίτηση του και ζήτησε να µην ληφθεί αυτή υπόψη. Το εν λόγω θέµα
εισήχθη τελικά για συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά συνεδρίασης της 2-7-2014 κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν τέθηκε, όπως αναφέρει στο
υπόµνηµα του, κανένα ερώτηµα, θέµα ή ένσταση πλην της κατάθεσης α) αίτησης του
κ. Χαρ. Κοκκίνη προς το ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ, ανυπόγραφης και άνευ ηµεροµηνίας
και β) συνοπτικής Τεχνικής Έκθεσης της Πολιτικού Μηχανικού Ασηµίνας
Γαβριελάτου, η οποία άπτεται καθαρά τεχνικών ζητηµάτων για τα οποία δεν έχει
ούτε τη γνώση ούτε την αρµοδιότητα να αποφανθεί η Νοµική Υπηρεσία αλλά θα
έπρεπε να τεθούν υπόψη της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης.
Την επόµενη κιόλας ηµέρα τόσο ο κ. Κοκκίνης όσο και η κ. Γαµπιεράκη
απέστειλαν στο ∆ήµο Κεφ/νιάς ο µεν πρώτος την από 3-7-2014 εξώδικη δήλωσηδιαµαρτυρία-πρόσκληση του µε την οποία, επ΄ απειλή απόδοσης ποινικών και
αστικών ευθυνών, ζητά την ανάκληση της ακύρωσης της οικοδοµικής άδειας, η δε
δεύτερη την από 2-7-2014 αίτηση-αναφορά-δήλωση της µε την οποία οµοίως µε την
απειλή απόδοσης ευθυνών ζητά την άµεση λήψη αποφάσεων για τη διακοπή
λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κοκκίνη. Προς υποστήριξη των αιτηµάτων τους
αµφότεροι τόσο πριν όσο και µετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
πραγµατοποίησαν συνεχείς και επανειληµµένες επισκέψεις τόσο στη Νοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου όσο και στις λοιπές υπηρεσίες για την υποστήριξη των
αιτηµάτων και ισχυρισµών τους και µε αυτοπρόσωπη παράσταση.
Συµπληρωµατικά δε ο κ. Χαράλαµπος Κοκκίνης στις 8-7-2014 προς
υποβοήθηση του έργου της Νοµικής Υπηρεσίας, θεωρώντας µάλλον εσφαλµένα ότι
απευθύνεται σε δικαστήριο, κατέθεσε υπόµνηµα (!) µε το οποίο αναλύει την τεχνική
έκθεση καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι υπηρεσίες του ∆ήµου πρέπει να
λάβουν αυτή υπόψη τους προκειµένου, σε αντίθετη περίπτωση, να µην υποστούν τις
συνέπειες του νόµου.
Υποχρέωση των υπηρεσιών είναι η εφαρµογή του Νόµου, η αµεροληψία, η
αντικειµενική κρίση, η αξιοπιστία, το καθήκον για ίση µεταχείριση των πολιτών και για
χρηστή διοίκηση. Στις συναλλαγές όµως του πολίτη µε το ∆ηµόσιο τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις συνοδεύουν και τα δύο µέρη. Σε αντιστοιχία µε τις υποχρεώσεις της
∆ιοίκησης ο πολίτης έχει την υποχρέωση να σέβεται τις υπηρεσίες, να µην
παρεµβαίνει στο έργο τους και να µην επιδιώκει µε φορτικότητα και επιµονή τον
επηρεασµό των διοικητικών ενεργειών ενώ αναµφισβήτητα ούτε τα συλλογικά
όργανα του ∆ήµου, ούτε οι υπηρεσίες αυτού πρέπει να αντιµετωπίζονται ως λαϊκό
δικαστήριο για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών.
Η προσφυγή στο δικαιοσύνη, για οποιοδήποτε πολίτη θεωρεί ότι θίγεται από
µη κατά τη γνώµη του σύννοµες ενέργειες, αποτελεί κατοχυρωµένο δικαίωµα.
Όταν όµως οι πολίτες επικαλούνται το δικαίωµα αυτό µε σκοπό τον
εκφοβισµό η ενέργεια αυτή αφενός ενέχει καταχρηστικότητα αφετέρου αντιβαίνει στο
σκοπό του δικαιώµατος και προσβάλλει αυτό.
Στα πλαίσια των ανωτέρω παρακαλείται η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης να
λάβει υπόψη της την τεχνική έκθεση καθώς και το κατατεθέν υπόµνηµα του κ.
Κοκκίνη προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις της στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αν κρίνει ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι και εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν στοιχεία
που ενδεχοµένως δεν τα έχει λάβει υπόψη της. Τα ανωτέρω παρακαλείται να γίνουν
αφού ληφθεί υπόψη και συνεκτιµηθεί παράλληλα η αναφορά-δήλωση της κ.
Ζηνοβίας Γαµπιεράκη.
Κατά τα λοιπά ο ∆ήµος επιφυλάσσεται για κάθε νόµιµο δικαίωµα του
απέναντι σε κάθε συµπεριφορά που θα προσβάλει τις υπηρεσίες του ή θα εµποδίζει
την λειτουργία αυτών. Εκ της Νοµικής Υπηρεσίας : Η Προϊσταµένη
Νίκη Χριστοφοράτου.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊστάµενη του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτη

Κατσιβέλη η οποία ενηµερώνει την Επιτροπή ότι παραµένει ως έχει η εισήγηση της
Υπηρεσίας της για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής :
Με τις αριθ. 26, 101/2012 προηγούµενες αποφάσεις η ΕΠΟΙΖΩ αποφάσισε την
ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
καφετέριας µπαρ πιτσαρίας µε την επωνυµία CONTECO του κ. Κοκκίνη
Χαράλαµπου στην Άσσο και µε την αριθ 43889/9-10-2012 απόφαση Α/ ∆ηµάρχου
αποφασίστηκε η οριστική σφράγιση του ως άνω καταστήµατος. Με την αριθ. Ν.
78/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών Τµήµα 4ο Τριµελές
διατάχθηκε αναστολή της εκτέλεσης των ως άνω αποφάσεων µέχρι τη δηµοσίευση
οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που ασκούσε ο κ. Κοκκίνης κατ αυτών, και
µε την αριθ. 1615/14 απόφαση αντιδηµάρχου διαπιστώθηκε αναστολή της εκτέλεσης
αναδροµικά από 20-5-2013 (ηµεροµηνία επίδοσης της αριθ.Ν 78/13 απόφασης του
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών) µέχρι τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης.
Με την αριθ. 3615/29-11-13 απόφαση της ∆ιεύθυνσής Υπηρεσίας ∆όµησης
που κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε το αριθ. 3819/19-12-13 έγγραφο της αποφασίζεται
ολική ανάκληση της από αριθ. 209/09 οικοδοµικής αδείας µε τίτλο “αλλαγή χρήσης
υπάρχοντος κτιρίου από κατοικία σε χώρο συνάθροισης κοινού (µπαρ) επ ονόµατι
Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Άσσο ∆ήµου Κεφαλλονιάς και θεωρούν ότι η ανωτέρω
άδεια ουδέποτε εκδόθηκε.
Η ανωτέρω απόφαση συνιστά λόγο οριστικής ανάκλησης αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθ. 80
Ν.3463/06 (∆ΚΚ) Συγκεκριµένα η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος χορηγείται για συγκεκριµένο χώρο κατόπιν ελέγχον του
χώρου αυτού τόσο από πλευράς καταλληλότητας όσο και από πλευράς νοµιµότητας
του κτιρίου. Αν λοιπόν η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδοµικές
παραβάσεις οι οποίες βεβαιώνονται µε πράξη της αρµόδιας υπηρεσίας ∆όµησης,
είναι υποχρεωµένη η εκδούσα αρχή (∆ηλαδή ο ∆ήµος) να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας, συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων και να διατάξει το
κλείσιµο (σφράγιση) του καταστήµατος.
Η µη τήρησή από το αρµόδιο όργανο της υποχρέωσής του να προβεί στο
κλείσιµο του καταστήµατος και στην ανάκληση της αδείας ΚΥΕ αποτελεί παράλειψη
οφειλόµενης ενέργειας (ΣΤΕ 1354/1989). Επίσης γίνεται δεκτό νοµολογιακά ότι η
νοµιµότητα κτιρίου αποτελεί κατά νόµο την αναγκαία προϋπόθεση για τη νοµιµότητα
της Άδειας (ΣΤΕ 526/87 1336/89,517/94, 518/94) Συνεπώς σε µια τέτοια περίπτωση,
η µη ανακληθείσα Άδεια είναι παράνοµη.
Σχετικές µε την υποχρέωση ανάκλησής της άδειας ΚΥΕ είναι και οι 1354/1989
και 5875/1999 αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε τις οποίες :
“απαραίτητη προϋπόθεση για το κύρος της άδειας ίδρυσης είναι η νοµιµότητα των
εγκαταστάσεων από πολεοδοµική άποψη, απαιτείται δηλαδή να έχει ληφθεί νόµιµη
άδεια για την ανέγερσή τους και να επιτρέπεται η χρήση των συγκεκριµένων
καταστηµάτων. Αν κάποια από τις προϋποθέσεις αυτές παύσει να υφίσταται σε
χρόνο µεταγενέστερο της χορήγησης της αδείας αυτής ή διαπιστωθεί ότι
παραπλανήθηκε κατά την χορήγησή του, η ∆ιοίκηση νόµιµης ανακαλεί την άδεια.”
Η διαδικασία ανάκλησης δεν ολοκληρώθηκε διότι µε αποφάσεις ∆ηµάρχου
αποφασίστηκε αναστολή όλων των επαχθών διοικητικών πράξεων από 26-1-2014
έως και 31-5-2014 λόγω του ότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είχε κηρυχθεί σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισµού της 26ης 1/2014 µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
Αµέσως µετά τη λήξη της αναστολής ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς προκειµένου να
προωθήσει την υπόθεση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλήτευσε σε προηγούµενη
ακρόαση τον κ. Κοκκίνη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99 ο

οποίος προσήλθε εντός της ταχθείσας ηµεροµηνίας και ενηµερώθηκε για τις
ενέργειες της υπηρεσίας µας. ∆ήλωσε επίσης ότι έχει προβεί σε νοµιµοποίηση του
αυθαίρετου βόθρου.
Η Υπηρεσία µας αυθηµερόν ζήτησε εγγράφως πληροφορίες από την ∆/νση
Υπηρεσίας ∆όµησης µε το αριθ. 25874/7-6-2014 εξ. Επείγον έγγραφο της.
Σε απάντηση του εγγράφου µας η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης µε το αριθ.
1617/17-6-2014 έγγραφο της µας ενηµερώνει ότι η ισχύς της αριθ. 3615/29-11-2013
απόφασης της δεν έχει ακυρωθεί µέχρι σήµερα. Ο κ. ∆ιονύσιος Κοκκίνης
συνιδιοκτήτης στο εν λόγω ακίνητο προχώρησε στην ένταξη στο Ν. 4014/2011 τον
αυθαίρετο βόθρο µε α/α 438720 δήλωση υπαγωγής χωρίς τη συναίνεση της εταίρου
συνιδιοκτήτριας κας Γαµπιεράκη Ζηνοβίας που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 11 του Ν. 4178/13, γιατί ο αυθαίρετος βόθρος έχει κατασκευαστεί επί
κοινοχρήστου χώρου του ακινήτου και δεν απαιτείται η ένταξη στον Ν. 4178/13 της
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που θα επιφέρει άρση της ανακληθείσας άδειας,
πράγµα µη σύννοµο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η υπηρεσία µας δεν µπορεί να
προχωρήσει στην άρση ανάκλησης της οικοδοµικής αδείας γιατί δεν εξέλιπαν οι λόγοι
για τους οποίους έγινε η ανάκληση.
Με δεδοµένο ότι ο βόθρος συνεχίζει να παραµένει αυθαίρετος, η υπηρεσία µας δεν
δύναται να προβεί σε περαιτέρω εκδοθείσες διοικητικές πράξεις και να χορηγήσει
τυχόν βεβαιώσεις για να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο για την άδεια
λειτουργίας της επιχείρησης λόγω του ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει το κατάστηµα
χωρίς αποχετευτικό σύστηµα.
Συνηµµένα διαβιβάσθηκε το αριθ. 1208/19-5-2014 ορθή επανάληψη έγγραφο της
∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης.
Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για νέα οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος καφετέρια µπαρ πιτσαρία µε επωνυµία
CONTECO του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην ΤΚ Άσσου σαν ελαττωµατική από την
έκδοση της και συγκεκριµένα λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων (λόγω ολικής
ανάκλησης της 209/09 οικοδοµικής αδείας).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας
κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία αναφέρει τα παρακάτω:
Η ανάκληση της οικοδοµικής αδείας αποτελεί αντικείµενο δεδοµένο εξ αιτίας του
οποίου η διοίκηση έχει δέσµια αρµοδιότητα και όχι διακριτική ευχέρεια για ανάκληση
και της αδείας λειτουργίας καταστήµατος. Στην προκειµένη περίπτωση η οικοδοµική
άδεια του κ. Κοκκίνη έχει ανακληθεί από την ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης. Αν η εν
λόγω αρµόδια υπηρεσία εµµένει στην άποψή της το Τµήµα Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου έχει την υποχρέωση να προβεί
αντίστοιχα και στην ανάκληση της αδείας λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά της ως
άνω ανακλητικής απόφασης της Πολεοδοµίας µέχρι και σήµερα δεν έχει κοινοποιηθεί
στον ∆ήµο προσφυγή , αίτηση αναστολής ή προσωρινή διαταγή. Οσον αφορά τα
τεχνικά θέµατα που θίγει ο κ. Κοκκίνης και η µηχανικός του αρµόδιοι να απαντήσουν
είναι η υπάλληλοι της ∆/νσης ∆όµησης.
Λαµβάνοντας το λόγο η κ. Ματαφιά Καλλιόπη δηλώνει ότι η ∆ιεύθυνσή Υπηρεσίας
∆όµησης εµµένει στην αριθ. 3615/29-11-13 απόφαση της που κοινοποιήθηκε στο
∆ήµο µε το αριθ. 3819/19-12-13 έγγραφο της που αποφασίζεται η ολική ανάκληση
της από αριθ. 209/09 οικοδοµικής αδείας µε τίτλο “αλλαγή χρήσης υπάρχοντος
κτιρίου από κατοικία σε χώρο συνάθροισης κοινού (µπαρ) επ ονόµατι Κοκκίνη
Χαράλαµπου στην Άσσο ∆ήµου Κεφαλλονιάς και θεωρούν ότι η ανωτέρω άδεια
ουδέποτε εκδόθηκε και
γνωστοποιεί
στην Επιτροπή το υπ αρίθµ.
1936,1319,2003,2005,2006 2018/15-07-2014 έγγραφό της προς τον κ. Κοκκίνη .

Ο κ. Αθανάσιος Αυγερινός δικηγόρος του κ. Κοκκίνη
ζητά εκ νέου την αναβολή
λήψης απόφασης από την Επιτροπή για το εν λόγω θέµα γιατί η απόφαση αυτή θα
στηρίζεται σε γνωµάτευση της Υπηρεσίας ∆όµησης που αφορά την ένταξη της
ανάκλησης της Οικοδοµικής Αδείας του κ. Κοκκίνη στον Νόµο 4178/2013 για την
οποία κατατέθηκε σχετικό ερώτηµα στο ΥΠΕΚΑ στο οποίο θα υπάρχει απάντηση
µέχρι την Παρασκευή και είναι άδικο να κλείσει µία επιχείρηση για µια εσφαλµένη
ερµηνεία του Νόµου.
Κατόπιν δηλώσεως της Μηχανικού του κ. Κοκκίνη , κ. Ασηµίνας Γαβριελάτου ,
προέκυψε ότι το αίτηµα προς το ΥΠΕΚΑ µε αφορµή για το οποίο είχε χορηγηθεί
αναβολή στην προηγούµενη συνεδρίαση (2-07-2014) δεν είχε ούτε αποσταλεί όπως
είχε ισχυριστεί ούτε είχε κατατεθεί , αλλά κατατέθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο δηλαδή
τις 4-07-2014.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης ο κ. Κων/νος Χαλιώτης , δικηγόρος της κ.
Γαµπιεράκη ζητά την άµεση εφαρµογή της εισήγησης της Προϊστάµενης του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου ,
δηλαδή την οριστική ανάκληση της εν λόγω αδείας επισηµαίνοντας ότι ο κ. Κοκκίνης
προσπαθεί να παραπλανήσει τις αρµόδιες Υπηρεσίες και την Επιτροπή Ποιότητας
δηλώνοντας ψευδή στοιχεία και επιφυλάχθηκε για περαιτέρω ενέργειες εναντίον του.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος συνοψίζοντας τα παραπάνω αφού επισηµαίνει ότι η Επιτροπή εγκρίνει
πάντα τις εισηγήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών οι οποίες στηρίζονται στην κείµενη
νοµοθεσία , προτείνει την οριστική ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
ΚΥΕ καφετέρια µπαρ - πιτσαρία του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη στην Άσσο Ερίσου σαν
ελαττωµατική από την έκδοση της .
Ο κ. ∆ιονύσιος Κοκκόσης προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέµατος µέχρι να
έλθει η απάντηση από το ΥΠΕΚΑ και ψηφίζει την πρότασή του.
Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν οι
Βανδώρος και Παπαδάτος .

κ. κ. Κωσταντάκης – Σταµούλης –

και αφού έλαβε υπόψη της: τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν 3852/2010 .
όλα τα παραπάνω έγγραφα και απόψεις των αρµόδιων Υπηρεσιών :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος καφετέρια µπαρ πιτσαρία µε επωνυµία CONTECO του κ. Κοκκίνη
Χαράλαµπου στην Τ. Κ Άσσου σαν ελαττωµατική από την έκδοση της και
συγκεκριµένα λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων (λόγω ολικής ανάκλησης της
209/09 οικοδοµικής αδείας).
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ
Α/ Δήμαρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 6Β3ΚΩΕ5-6ΞΖ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 99/ 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο κατόπιν
μίσθωσης αυτού που βρίσκεται στην θέση Μακρύς Γιαλός περιοχής Λάσσης της
Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα 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 :

Σας διαβιβάζουµε την από 15-7-2014 αίτηση Σκιαδαρέση Λουτσίντα Ίννες του
Σεργιου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας σε
ιδιόκτητο χώρο κατόπιν µίσθωσης αυτού που βρίσκεται στην θέση Μακρύς Γιαλός
περιοχής Λάσσης της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου.
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 Λουτσίντα Ίννες του Σεργιου
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Σκιαδαρέση Λουτσίντα Ίννες του Σέργιου

χορήγηση

άδειας

λειτουργίας Καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο κατόπιν µίσθωσης αυτού που βρίσκεται στην
θέση

Μακρύς Γιαλός περιοχής Λάσσης

της ∆ηµοτικής

Ενότητας Αργοστολίου

επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Α∆Α: 7689ΩΕ5-Μ64
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15 η
Ιουλίου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 100 / 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Καφετέρια

Μπαρ που βρίσκεται στο Φισκάρδο Ερίσου

Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 32703 /11-07-2014
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 οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός

2.

Παναγής Βανδώρος

2. Μαρία Κουνάδη

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κουρούκλης Ιωάννης

4. Σταµούλης Κυριάκος
5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

6. ∆ιονύσιος Κοκκόσης

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο Θέµα 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 :

Σας διαβιβάζουµε την από 15-7-2014 αίτηση του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή του
Ευρυβιάδη για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του Καφετέρια
Μπαρ που βρίσκεται στο Φισκάρδο Ερίσου.
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. Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη αδεία µουσικών οργάνων στο
κατάστηµα του Καφετέρια Μπαρ που βρίσκεται στο Φισκάρδο Ερίσου. επειδή
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

