
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           ΑΔΑ: 7ΠΜΒΩΕ5-ΔΙΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   58  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :     Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
“ επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης 
αναψυχής ” στην Τοπική Κοινότητα Καµιναράτων ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 



Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 24664/3-6-2014  αίτηση του κ. ∆ιονυσάτου Ανδρέα του 
Κωνσταντίνου κατατέθηκαν  τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς 
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής ” στην Τοπική Κοινότητα 
Καµιναράτων ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Ανδρέα ∆ιονυσάτου. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Ανδρέα ∆ιονυσάτο   προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς 

οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής ” στην Τοπική Κοινότητα 

Καµιναράτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. 

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

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           ΑΔΑ: 6Ψ1ΣΩΕ5-ΞΙΦ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   59  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :    Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος στη 
Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων.  
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 



Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 25101/4-6-2014 αίτηση του Μεταξά Σπυρίδωνος του Νικολάου  
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Σπυρίδωνα Μεταξά . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Σπυρίδωνα Μεταξά του Νικολάου   προέγκριση ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης µαζικής εστίασης 

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελειού Πρόννων , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Α∆Α: 6ΩΒ4ΩΕ5-83Ε 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   60  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :    Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
επιχείρησης αναψυχής και µαζικής εστίασης πλήρους  γεύµατος στον Αγκώνα (Αγία 
Κυριακή) ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 



Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 23140/26-5-2014 αίτηση του Κουλουµπή Κωνσταντίνου του 
Νικολάου  κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης αναψυχής και µαζικής 
εστίασης πλήρους  γεύµατος στον Αγκώνα (Αγία Κυριακή) ∆ηµοτικής 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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Κων/νου Κουλουµπή  . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Κων/νου Κουλουµπή του Νικολάου  προέγκριση ίδρυσης 

καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης αναψυχής και µαζικής 

εστίασης πλήρους  γεύµατος στον Αγκώνα (Αγία Κυριακή) ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αργοστολίου, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 



 

 

                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        Α∆Α: 7ΗΞΖΩΕ5-ΝΣΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   61  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :    Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
επιχείρησης αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  στα 
Σπαρτιά ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 



Με την αριθ. πρωτ. 23142/26-5-2014 αίτηση του Γερασίµου Ψυχογιού του Ιωάννη   
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών  στα Σπαρτιά ∆ηµοτικής Ενότητας 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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Κων/νου Γεράσιµου Ψυχογιού . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Γεράσιµου Ψυχογιού του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης αναψυχής – προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευµατωδών ποτών  στα Σπαρτιά ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. , επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                           Α∆Α: 72ΞΧΩΕ5-ΕΘΒ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   62 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :    Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια 
∆Ω∆ΩΝΗ στην Αγία Ευφηµία για ένα έτος. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 



Με την αριθ. πρωτ. 24420/2-6-2014  αίτηση της Μακρή Αργυρής του Γερασίµου 
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα της καφετέρια ∆Ω∆ΩΝΗ στην Αγία Ευφηµία για ένα έτος. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της   κ. Αργυρής Μακρή του Γερασίµου  . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Αργυρή  Μακρή του Γερασίµου την ανανέωση αδείας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια ∆Ω∆ΩΝΗ στην Αγία Ευφηµία για ένα έτος  , 

επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        Α∆Α: 6ΥΡ2ΩΕ5-Ρ95 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   63 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 
καφετέρια σνακ µπαρ στα Λουρδάτα για τρία έτη.   
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 25086/4-6-2014  αίτηση της RAUXA HELLINA ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ 
του TOINO κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ στα Λουρδάτα για τρία έτη. 



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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της   κ. RAUXA HELLINA ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. RAUXA  HELLINA  ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ   την ανανέωση αδείας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ στα Λουρδάτα για τρία 

έτη, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Α∆Α: 73Γ0ΩΕ5-ΣΡΕ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   64 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο 
στον Κατελειό για τρία έτη.    
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 24325/2-6-2014  αίτηση της SHARON MAUREEN SMALLONE 
του JOHN κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο στον Κατελειό για τρία έτη. 



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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της   κ. SHARON MAUREEN SMALLONE 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. SHARON MAUREEN SMALLONE    ανανέωση αδείας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο στον Κατελειό για τρία έτη., επειδή πληρούνται 

όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Α∆Α: ΩΗΣΕΩΕ5-Ζ0Τ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   65 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια µπαρ µε 
την επωνυµία OMERTA  στη Σκάλα για ένα έτος. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 



Με την αριθ. πρωτ. 26047/10-6-2014  αίτηση του Ζαπάντη του Γερασίµου 
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα καφετέρια µπαρ µε την επωνυµία OMERTA  στη Σκάλα για ένα έτος. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του    κ. Γεράσιµου Ζαπάντη  
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Γεράσιµο Ζαπάντη  ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο 

κατάστηµα καφετέρια µπαρ µε την επωνυµία OMERTA  στη Σκάλα για ένα έτος, 

επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Α∆Α: ΒΣ34ΩΕ5-ΦΛΖ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   66 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Μη χορήγηση αδείας στάσιµου εµπορίου – καντίνας σε ιδιόκτητο 
χώρο στο Μύρτο. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας στάσιµου εµπορίου – καντίνας της κας Τζανη 
∆ήµητρας του Ηλία σε ιδιόκτητο χώρο στο Μύρτο. Η Υπηρεσία µας εισηγείται 
αρνητικά στη χορήγηση της παραπάνω αδείας διότι δεν πληρείται η απόσταση των 
εκατόν πενήντα µέτρων από οµοειδή επιχείρηση όπως προβλέπει η ισχύουσα 



νοµοθεσία. Συγκεκριµένα µε το αριθ. Πρωτ. 26062/6-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης 
τεχνικών Υπηρεσιών προκύπτει ελάχιστη απόσταση από τη στεγασµένη ∆ηµοτική 
καντίνα του Μύρτου 77,45 µ. και µέγιστη απόσταση 126,72µ. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. το αριθ. Πρωτ. 26062/6-6-2014 έγγραφο της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών 
3. την αίτηση της    κ. Τζανη ∆ήµητρας του Ηλία 
4.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
∆εν Χορηγεί  στην κ. Τζανη ∆ήµητρα  του Ηλία αδεία στάσιµου εµπορίου – καντίνας  

σε ιδιόκτητο χώρο στο Μύρτο διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας δεν  πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησής . 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             ΑΔΑ: ΩΓ3ΗΩΕ5-ΗΥ3 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   67 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Αναβολή λήψης απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος στο Αργοστόλι . 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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) 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

 
Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος του κ. Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε 
την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο 
Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων και συγκεκριµένα:  

Με την από 12-12-2014 έκθεση αυτοψίας της ∆ιεύθυνσής Υπηρεσίας ∆όµησης που 
κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µε το αριθ. 3598/16-12-13 έγγραφο της διαπιστώνεται 
αυθαίρετη κατασκευή στεγάστρου από 4 κατακόρυφες πακτοµένες σιδηροδοκούς , 6 
οριζόντιους οροφή από τεντόπανο και κατακόρυφες πλευρές από διαφανές ναϋλον 
εντός κοινοχρήστου χώρου διαστάσεων 3,15Χ9,6 µ 
Αντίστοιχες διαπιστώσεις έχει κάνει και η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών από 20-12-
2013 (αριθ. Πρωτ. 56794/14-1-2014). 
Οι ανωτέρω αυτοψίες έχουν κοινοποιηθεί στον εν λόγω ενδιαφερόµενο µε τα αριθ. 
63494/14-1-2014 και 2421/20-1-2014 έγγραφα µας  καλώντας τον να προσκοµίσει 
εντός ταχθείσας προθεσµίας τυχόν στοιχεία νοµιµοποίησης. 
Ο ανωτέρω προσήλθε στην Υπηρεσία µας και ενηµερώθηκε για τα περαιτέρω και 
ενώ δήλωσε ότι θα επανέλθει µε στοιχεία ουδέποτε προσήλθε ως σήµερα. 
 Οι ανωτέρω αυτοψίες συνιστούν 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.   
 Η διαδικασία οριστικής ανάκλησης  είχε ανασταλεί καθόσον µε αποφάσεις 
∆ηµάρχου είχε ανασταλεί η εφαρµογή επαχθών διοικητικών πράξεων από 26-1-2014 
έως και 31-5-2014 επειδή ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης µε απόφαση του Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας λόγω σεισµού   

 Πριν την διαβίβαση της υπόθεσης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  µε το 
αριθ. 23584/28-5-2014 έγγραφο µας έγινε κλήτευση προηγούµενης ακρόασης στον 
ανωτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2690/99 και ο ανωτέρω δεν προσήλθε για 
κατάθεση έγγραφη ή προφορική.  

 Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος καφετέρια µε επωνυµία CLASSIC  του κ. Μηλάτου 
Φακούντου Βασίλειου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Βύρωνος και 
Λιθοστρώτου στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων (αυθαίρετες 
κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο). 



Στην συνέχεια ο κ. Φακούντος κατέθεσε στα Μέλη της Επιτροπής την υπ αρίθ.  
43/10-01-2014 αίτησή του προς την Επιτροπή Αυθαιρέτων σύµφωνα µε την οποία 
ενίσταται για την τοιχοκόλληση  αυθαιρέτου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού 
Λιθοστρώτου και έµπροσθεν καταστήµατος που έχει µισθώσει και λειτουργεί ως καφέ 
–µπάρ στην οποία αναφέρει ότι η κατασκευή δεν είναι µόνιµη και µπορεί να 
αποµακρυνθεί εύκολα ,  επίσης ότι στηρίζει αποκλειστικά και µόνο διάφανο νάυλον 
στα πλαϊνά , επιπλέον δεν έχει πόρτες και οροφή και τέλος δεν εµποδίζει την 
κυκλοφορά των διερχοµένων.  
Την παραπάνω ένσταση  του κ. Φακούντου , το Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών της   
Υπηρεσίας ∆όµησης,  µε το υπ αρίθµ. 43/26-05-2014 έγγραφό του το διαβιβάζει στην 
Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Πελ/νήσου –∆ Ελλάδας & Ιονίων Νήσων ως αρµόδια 
Υπηρεσία για την εκδίκαση της. 
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή του θέµατος µέχρι της 
εκδίκαση της εν λόγω ένστασης από το αρµόδιο όργανο. 
 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την υπ αρίθ.  43/10-01-2014 ένσταση του κ. Φακούντου  
3. το υπ αρίθµ. 43/26-05-2014 διαβιβαστικό  του Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών της   
Υπηρεσίας ∆όµησης. 
4.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Αναβάλει την λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος του κ. Μηλάτου Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε 
την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή των οδών Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο 
Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων, µέχρι την εκδίκαση της την υπ αρίθ.  
43/10-01-2014    ένστασης του από την Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση Πελ/νήσου –∆ 
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων ως αρµόδια Υπηρεσία. 
 
   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
     
                                               Πιστό αντίγραφο 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                           ΑΔΑ: ΒΥ43ΩΕ5-9Ν4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   68 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 
καφετέρια σνακ µπαρ στο Κάστρο Λειβαθούς  για τρία έτη.   
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 



Με την αριθ. πρωτ. 27065/16-6-2014  αίτηση του Κουτσού Γερασίµου του Θεόδωρου 
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα καφετέρια σνακ µπαρ στο Κάστρο Λειβαθούς για τρία έτη. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του   κ. Γεράσιµου Κουτσού 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον  κ. Γεράσιµο Κουτσό του Θεόδωρου   την ανανέωση αδείας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ στο Κάστρο Λειβαθούς για τρία 

έτη, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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



 
 

                                                                                           ΑΔΑ: 6ΛΨ0ΩΕ5-00Υ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   69 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 
καφετέρια σνακ µπαρ στη Σκάλα   για ένα  έτος.   
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 



Με την αριθ. πρωτ. 26900/13-6-2014  αίτηση του Μιχαήλ Τραυλού του Αντωνίου 
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα καφετέρια  µπαρ στη Σκάλα για ένα έτος 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του   κ. Μιχαήλ Τραυλού. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον  κ. Μιχαήλ Τραυλό του Αντωνίου    την ανανέωση αδείας µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα της καφετέρια σνακ µπαρ στη Σκάλα  για ένα  έτος, επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           ΑΔΑ: 6Π61ΩΕ5-ΧΤ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   70 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση  αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο – 
ταβέρνα - καφέ στην Αγία Ευφηµία για τρία έτη. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 26645/12-6-2014  αίτηση της Βαλλιανάτου Ευθαλίας του 
Γερασίµου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο – ταβέρνα - καφέ στην Αγία Ευφηµία για τρία 
έτη. 



 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του   κ. Βαλλιανάτου Ευθαλίας . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην  κ. Βαλλιανάτου Ευθαλία του Γερασίµου  την ανανέωση  αδείας 

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο – ταβέρνα - καφέ στην Αγία Ευφηµία 

για τρία έτη ,επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           ΑΔΑ: ΩΘΓΙΩΕ5-ΒΙ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   71 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 
καφετέρια σνακ µπαρ στη Σκάλα   για ένα  έτος.   
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. Πρωτ 26405/11-6-2014  αίτηση του Βογιατζή Νικόλαου του Εµµανουήλ 
εκπροσώπου της Εταιρείας «ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε» κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά 



για ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο - καφετέρια - 
µπαρ στη Σκάλα για ένα έτος. 

 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του   κ. Νικολάου Βογιατζή . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον  κ. Νκόλαο Βογιατζή του Εµµανουήλ ,εκπροσώπου της Εταιρείας 

«ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε»   , την ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 

καφετέρια σνακ µπαρ στη Σκάλα  για ένα  έτος, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           ΑΔΑ: ΩΘΧΔΩΕ5-2Ν6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   72 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο αναψυκτήριο µε διακριτικό 
τίτλο «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ»  στον Πόρο για ένα έτος. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 26505/11-6-2014  αίτηση του Γερασίµου Πετράτου του 
Θεόδωρου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας µουσικών 



οργάνων στο αναψυκτήριο µε διακριτικό τίτλο «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ»  στον Πόρο για ένα 
έτος.  

 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του   κ. Γεράσιµο Πετράτο  . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον  κ.  Γεράσιµο Πετράτο του Θεοδώρου  την  ανανέωση αδείας µουσικών 

οργάνων στο αναψυκτήριο µε διακριτικό τίτλο «ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ»  στον Πόρο για ένα έτος 

, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                                                                              ΑΔΑ: 7ΜΝΔΩΕ5-ΚΧ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

    ∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   73 /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα επιχείρηση 
αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  
στα Βλαχάτα Λειβαθούς για ένα έτος. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Με την αριθ. Πρωτ 22735/22-5-2014  αίτηση της CAREN MICHELE COOMBS του 
DREW BRIAN κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για αδεία µουσικών οργάνων 
στο κατάστηµα επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών  στα Βλαχάτα Λειβαθούς για ένα έτος. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της    κ.   CAREN MICHELE COOMBS. 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην  κ.  CAREN MICHELE COOMBS του DREW BRIAN    αδεία µουσικών 

οργάνων στο κατάστηµα επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά 

κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών   στα Βλαχάτα Λειβαθούς για ένα έτος ,  επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   ΑΔΑ : ΩΑΧΘΩΕ5-ΔΨΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   74  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :    Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος  
επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος 
(ζεστής –κρύας κουζίνας)στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού νΠρόννων.  
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 



 Με την αριθ. πρωτ. 26898/13-6-2014 αίτηση της Στεφανίας Σκληρού του Θωµά  
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και 
προσφοράς  πλήρους  γεύµατος(ζεστής κρύας κουζίνας) στη Σκάλα ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού Πρόννων. 

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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της   κ. Στεφανίας Σκληρού   . 
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Στεφανία Σκληρού του Θωµά    προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος  επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος(ζεστής κρύας κουζίνας)  στη Σκάλα ∆ηµοτικής 

Ενότητας Ελειού -Πρόννων , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Α∆Α: 7ΞΘΓΩΕ5-Α97 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   75  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :   Ανάκληση της 2/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  .  
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Λήψη απόφασης σχετικά µε µη εφαρµογή της αριθ. 2/2014 προηγούµενης 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω νεωτέρων στοιχείων . 

Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος καφετέριας του κ. Σολωµού Κωνσταντίνου στον Πόρο 



έχοντας υπόψη την αριθ. 71591/22189/11-12-2013 έκθεση ελέγχου του Τµήµατος 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού ελέγχου λόγω ουσιώδους τροποποίησης 
των όρων λειτουργίας του καταστήµατος. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η σφράγιση 
του καταστήµατος την 31-1-2014 µε την αριθ 3563/24-1-2014 απόφαση Α/∆ηµάρχου. 
Η ανωτέρω απόφαση ανεστάλη διότι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κηρύχθηκε σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισµού την 26η/1/2014 µε απόφαση του Γ.Γ. 
Πολιτικής Προστασίας και µε αποφάσεις ∆ηµάρχου αποφασίστηκε αναστολή όλων 
των επαχθών διοικητικών πράξεων έως την 31-5-2014. Αµέσως µετά τη λήξη της 
αναστολής αποφασίστηκε νέα σφράγιση µε απόφαση Α/∆ηµάρχου την 20-6-2014. 
Ωστόσο µε την αριθ. 72295/22493/13/6-6-2014 έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης 
διαπιστώνεται η επαναφορά του καταστήµατος σύµφωνα µε το θεωρηµένο από την 
Υγειονοµική Υπηρεσία σχεδιάγραµµα κάτοψης της άδειας ίδρυσης  & λειτουργίας 
του. Κατόπιν τούτων θα πρέπει να ληφθεί νεώτερη απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ ότι δεν 
συντρέχει λόγος προσωρινής ανάκλησης αδείας και  σφράγισης του εν λόγω 
καταστήµατος.  

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

1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 

2. την αριθ. 72295/22493/13/6-6-2014 έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης. 

3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Ανακαλεί την 2/2014 απόφαση της,  διότι δεν συντρέχουν πλέον οι  λόγοι της  

προσωρινής ανάκλησης αδείας και  σφράγισης του  καταστήµατος  καφετέριας του κ. 

Σολωµού Κωνσταντίνου στον Πόρο ,επειδή σύµφωνα µε την αριθ. 

72295/22493/13/6-6-2014 Έκθεση Υγειονοµικής Επιθεώρησης και την εισήγηση του 

Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης  Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων πληρούνται 

όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις της νόµιµης  λειτουργίας του . 

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



                                                                                             ΑΔΑ: ΨΘΧΩΕ5-ΣΩ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   76  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «Καφετέρια – Σνακ µπαρ»  στον Κατελειό.  
 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

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 : 

Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος «Καφετέρια – Σνακ µπαρ» της Κας Θωµά ∆ιονυσίας στον Κατελειό 



Με την αριθ. 74205/23145/19-12-2013  έκθεση υγειονοµικής Επιθεώρησης του 
Τµήµατος περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου διαπιστώθηκε 
ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της αρχικώς χορηγηθείσας άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος γεγονός που συνιστά προσωρινή 
ανάκληση αδείας.  Επί της ανωτέρω έκθεση δεν λήφθηκε καµία απόφαση διότι ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισµού 
την 26η/1/2014 µε απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και µε αποφάσεις 
∆ηµάρχου αποφασίστηκε αναστολή όλων των επαχθών διοικητικών πράξεων έως 
την 31-5-2014. Ωστόσο µε την αριθ. 76645/23832/13/6-6-2014 νεώτερη έκθεση 
υγειονοµικής επιθεώρησης διαπιστώνεται η τήρηση των όρων λειτουργίας του όπως 
προβλέπονται από την χορηγηθείσα  άδεια ίδρυσης  & λειτουργίας του. Κατόπιν 
τούτων θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ ότι δεν συντρέχει λόγος 
προσωρινής ανάκλησης αδείας και  σφράγισης του εν λόγω καταστήµατος.  

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

1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 

2. την αριθ  76645/23832/13/6-6-2014 έκθεση υγειονοµικής επιθεώρησης. 

3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
∆εν συντρέχει λόγος προσωρινής ανάκλησης αδείας και  σφράγισης του  

καταστήµατος «Καφετέρια – Σνακ µπαρ» της κ. Θωµά ∆ιονυσίας  στον Κατελειό,  

διότι  σύµφωνα µε την αριθ. 72295/22493/13/6-6-2014 Έκθεση Υγειονοµικής 

Επιθεώρησης και την εισήγηση του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης  

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις της   

λειτουργίας του . 

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

 

 



                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                          Α∆Α: 7ΓΕΝΩΕ5-147 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   77  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Χορήγηση αδείας κινητής καντίνας  στη θέση αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. 
Αργοστολίου εντός ιδιωτικού χώρου.  
 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 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 : 

Με την αριθ. πρωτ. 27192 /2014   αίτηση   κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας της Κας Χριστοφοράτου Ελένης στη θέση 
αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου εντός ιδιωτικού χώρου . 



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 3852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 

2. την αίτηση της κ. Χριστοφοράτου Ελένης  

3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ.Ελένη Χριστοφοράτου του  Παναγή ,αδεία  κινητής καντίνας  στη 

θέση αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου εντός ιδιωτικού χώρου   , επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   78  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Παραχώρηση χρήσης κοιν/στου χώρου 1,50 τ.µ  στην οδό Ριζοσπαστών 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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) 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης:  

 « Παραχώρηση χρήσης κοιν/στου χώρου 1,50 τ.µ  στην οδό Ριζοσπαστών της 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  

Με την αριθ. πρωτ. 24064 / 30-05-2014    αίτηση της  Επιτροπής Αλληλεγγύης για 
πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν ζητούν την παραχώρηση 
χώτου έκτασης 1,50 τ µ για ζωγραφική σώµατος και κοτσιδάκια στους τουρίστες και 



τονίζουν τα έσοδα της δραστηριότητας θα διατεθούν για την περίθαλψη των 
πολιτικών κρατουµένων. 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 52/2014 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου προς την Επιτροπή Ποιότητας σύµφωνα µε την οποία 
γνωµοδοτεί για την παραχώρηση του αιτούµενου κοινόχρηστου χώρου µε την 
προϋπόθεση να οριοθετηθεί αυτός ο χώρος από την ∆ηµοτική Κοινότητα και τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες. 

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

1. τις διατάξεις του  άρθρου  73 Ν 3852/2010  

2. την αριθ. πρωτ. 24064 / 30-05-2014    αίτηση 

3.την 52/2014 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

4. των σχετικών αποφάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί οριοθέτησης των 
κοιν/στων χώρων του ∆ήµου και του καθορισµού του  τέλους  παραχώρησης της 
χρήσης των κοιν/στων χώρων του ∆ήµου οικ. έτους 2014, 
και τέλος το άρθρο 3 του Ν 1080/1980 σύµφωνα µε τον οποίο: «Ο δήµαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητος χορηγεί την άδειαν χρήσεως κοινοχρήστου δηµοτικού ή 
κοινοτικού χώρου, µη δυναµένην να εξικνείται πέραν του ηµερολογιακού έτους δια 
τας περ. α` και γ` της παραγρ. 3, εις την οποίαν ορίζεται η τοποθεσία και η έκτασις 
του παραχωρουµένου κατά χρήσιν χώρου, το είδος και, η διάρκεια της χρήσεως, ως 
και το τέλος, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της 
παραγράφου 3.» 
 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆εν υφίσταται θέµα γνωµοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την παραχώρηση της  χρήσης κοιν/στου χώρου 1,50 τ.µ  στην οδό 
Ριζοσπαστών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
Η αιτούµενη άδεια θα εκδοθεί από το Τµήµα αδειδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
      Πιστό αντίγραφο 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
                    Α/ ∆ήµαρχος 
    
                                            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           ΑΔΑ: ΨΕΣ3ΩΕ5-Μ02 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 10 ης (κατεπείγουσας )συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής την 19 η  Ιουνίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   79  /2014 
 
 
 ΘΕΜΑ :  Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου στο κέντρο 
της πόλης του Ληξουρίου. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
10:00 η το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 27683 /18-06-
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 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) 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης:  

 «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου στο κέντρο της πόλης του 
Ληξουρίου.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής τα παρακάτω:  

Με την 14/2014 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου διατυπώνει γνώµη  
για το εν λόγω θέµα όπως  παρακάτω: 



Α)  Το κλείσιµο της παραλιακής λεωφόρου Α. Λασκαράτου και των κάθετων αυτής 
(από την συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Γρηγορίου Λαµπράκη έως 
την συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Μαντζαβινάτου καθώς και των 
κάθετων παρόδων (από την συµβολή των οδών Πέντε Ηρώων και ∆. Σολωµού –
Πέντε Ηρώων και Εθνικής Αντιστάσεως και Πέντε Ηρώων και Ιουστινιανού)για το 
καλοκαίρι του 2014 από 21 η Ιουνίου έως και 15η Σεπτεµβρίου , από ώρα 20:00 
µεσηµβρινή έως και 5: 00 πρωινή. 

Β)  Καθορίζεται ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων το παλαιό γήπεδο στην παραλία 
µε την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων για ενηµέρωση και εξυπηρέτηση του 
κοινού. 

Γ) Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου (παραπλεύρως του Α.Τ Παλικής ) δρόµος εξόδου 
του χώρου στάθµευσης να γίνει µονόδροµος για την αποσυµφόρηση της 
κυκλοφορίας. 

∆) ειδικά για φέτος λόγω  των έργων αποκατάστασης του λιµανιού και αλλαγή της 
θέσης επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας  ,κρίνεται 
σκόπιµο η παραλιακή οδός να κλείνει από το άγαλµα του Α. Λασκαράτου (διαγώνια 
από την αρχή των παραλιακών καταστηµάτων προς την πλατεία που βρίσκεται το 
άγαλµα ) για όσο χρόνο θα διαρκούν οι εργασίες αποκατάστασης στο λιµάνι και το 
καράβι δεν µπορεί να προσεγγίσει στην παλιά του θέση. 

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

τις διατάξεις του  άρθρου  73 Ν 3852/2010  

.την 14/2014 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ληξουρίου. 

 
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ  ∆.  Σ 
 
1. Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου 2014 στην ∆ηµοτική Κοινότητα  Ληξουρίου 

να εφαρµοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται κάθε χρόνο την ίδια 

περίοδο(όπως αναλυτικά αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους   Α-Β-Γ)  

 2. Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν δυσλειτουργίες  από τα έργα που 

εκτελούνται στο λιµάνι , επειδή δεν υπάρχει σχετική εισήγηση των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου , προτείνεται ο  Α/∆ήµαρχος Παλικής σε συνεργασία  µε τις   

Τεχνικές  Υπηρεσίες   του ∆ήµου να δώσουν  την πρέπουσα  λειτουργική λύση. 

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



 

 

 


