ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α∆Α: 7ΧΓΞΩΕ5-ΞΩ0

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 132 /2014
ΘΕΜΑ : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “Captain Zorbas” ιδιοκτησίας
Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861 /17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχαήλ Γάκης
Γεώργιος Κατσιβέλης
Γεώργιος Τζωρτζάτος
Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην
Προϊστάµενη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης “Ολική αναστολή
λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “Captain Zorbas” ιδιοκτησίας Τσαδήµα Μαρίας του
Γεωργίου” , έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Με το αριθ. Πρωτ. 83558/23585/29-10-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας διαβίβασε στην υπηρεσία µας την από 24-9-2014 έκθεση
ελέγχου που αφορά το κατάστηµα «επιχείρηση µαζικής εστίασης» µε την επωνυµία “Captain Zorbas”
ιδιοκτησίας Tσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου µε εισήγηση ολικής αναστολής λειτουργίας της
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. β Ν. 4235/2014
επειδή διαπιστώθηκε ότι η επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5, παρ.
ΧΩΡΟΙ, ∆ΑΠΕ∆Α, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ & 14
της Υ1γ/Γ.Π.96967/8-10-2014 Υπουργικής Απόφασης και επειδή οι παραπάνω αναφερόµενες
διαπιστώσεις θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία (άρθρο 3 παρ.2 και άρθρου 9 παρ. 1αα Ν.
4235/2014)
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 Ν.4235/2014 αν η αρµόδια αρχή
διαπιστώσει µη συµµόρφωση σε σχέση µε τις απαιτήσεις των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής

νοµοθεσίας, στους τοµείς των τροφίµων, που αποτελεί ή θέτει σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία,
λαµβάνει άµεσα µέτρα συµµόρφωσης, επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 23 και
παραπέµπει στην αρµόδια εισαγγελική αρχή για την επιβολή ποινικών κυρώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 27.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 αα Ν. 4235/2014 οι αρµόδιες αρχές δύνανται
να προβούν στο µέτρο αναστολής λειτουργίας µιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο
χρονικό διάστηµα:
α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για
τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων.
Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό
διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως
εξής:
α) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της
επιχείρησης.
β) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, η αρµόδια
αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην
αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης.
Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το
άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ορίζεται
σε αυτή.
Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας
αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της
εγκατάστασης.
Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων,
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών
ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία,
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της.
Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
47 έως και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν.
4235/14).
Σε περίπτωση που κατά τις διαπιστώσεις τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου
Η επιχείρηση τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή
της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της
εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7)
εργασίµων ηµερών η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 4235/14.
Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.
Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης
άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14
Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 η ΕΠΟΙΖΩ είναι αρµόδια για την ανάκληση ή
την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ∆ήµου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 της
Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονοµικής διάταξης µε το οποίο καθοριζόταν η διαδικασία επιβολής κυρώσεων
(προσωρινή – οριστική ανάκληση αδείας) στα ΚΥΕ εκ µέρους των ΟΤΑ.
Είναι γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία Ν. 4235/14 αναφέρει ότι µε απόφαση της αδειοδοτούσας
αρχής αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα ύστερα από
εισήγηση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι το όργανο που εκδίδει την
ανωτέρω απόφαση (µονοµελές όργανο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Α/∆ήµαρχος ή ΕΠΟΙΖΩ). Κρίνουµε
σκόπιµο ως υπηρεσία να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ΕΠΟΙΖΩ ως υπερκείµενο
συλλογικό όργανο του ∆ήµου ώστε να µην πάσχει η απόφαση από άποψη νοµιµότητα σε ενδεχόµενη
άσκηση ένστασης ή κατάθεσης ενδίκων µέσων
Με βάση τα ανωτέρω καλείται η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για ολική αναστολή λειτουργίας
της εγκατάστασης για δέκα ηµέρες και να αναθέσει στον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο την εκτέλεση της
ανωτέρω απόφασης
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,
•

το άρθρο 4 παρ. β Ν. 4235/2014

•

Το 83558/23585/29-10-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
Π.Ε. Κεφαλληνίας

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Την ολική αναστολή λειτουργίας της «επιχείρησης µαζικής εστίασης» µε την επωνυµία “Captain
Zorbas” ιδιοκτησίας Tσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παρ. β Ν. 4235/2014 επειδή διαπιστώθηκε ότι η επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται µε
τις απαιτήσεις των άρθρων 5, παρ. ΧΩΡΟΙ, ∆ΑΠΕ∆Α, ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΕΣ, ΘΥΡΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ,
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ & 14 της Υ1γ/Γ.Π.96967/8-10-2014 Υπουργικής Απόφασης και
επειδή οι παραπάνω αναφερόµενες διαπιστώσεις θέτουν σε άµεσο κίνδυνο τη δηµόσια υγεία (άρθρο 3
παρ.2 και άρθρου 9 παρ. 1αα Ν. 4235/2014)
2. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47 έως
και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν. 4235/14).
Σύµφωνα το άρθρο 34 του Ν 4235/2014 η ανωτέρω επιχείρηση δύναται να καταθέσει ένσταση στην
Προϊσταµένη Αρχή της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση
σε αυτήν της εν λόγω απόφασης. Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας
λειτουργίας εγκατάστασης άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΩΦΖΑΩΕ5-ΦΧΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 133 /2014
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και
χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (παντοπωλείο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου» στα
Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861/17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαήλ Γάκης
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Γεώργιος Τζωρτζάτος
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
8. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
9. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
10. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 51253/6-11-2014 αίτηση της Γεωργίας Αναγωνοστοπούλου του Νικολάου
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (παντοπωλείο –
οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου» στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς
Παρακαλούµε για τη χορήγηση της ανωτέρω προέγκρισης διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση της κ. Γεωργίας Αναγωνοστοπούλου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Γεωργία Αναγωνοστοπούλου του Νικολάου προέγκριση λειτουργίας Καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών
(παντοπωλείο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου» στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς διότι πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: Β2ΘΝΩΕ5-Ξ76
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 134 /2014
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις µαζικής
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) στη Λακήθρα ∆.Ε.
Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861/17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχαήλ Γάκης
Γεώργιος Κατσιβέλης
Γεώργιος Τζωρτζάτος
Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
«Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος» αναφέρει στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του

σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 52970/17-11-14 αίτηση της Γεωργίας Toτόλου του ∆ηµητρίου κατατέθηκαν τα
νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
«Επιχειρήσεις µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας
κουζίνας) στη Λακήθρα ∆.Ε. Λειβαθούς
Παρακαλούµε για τη χορήγηση της ανωτέρω προέγκρισης διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση της κ. Γεωργίας Toτόλου του ∆ηµητρίου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Γεωργίας Toτόλου του ∆ηµητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής
και κρύας κουζίνας) στη Λακήθρα ∆.Ε. Λειβαθούς διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΒΧ1ΖΩΕ5-1ΑΚ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

135 /2014

ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» µε διακριτικό τίτλο: ΙΙ Borgo που βρίσκεται στο Κάστρο
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861 /17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαήλ Γάκης
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Γεώργιος Τζωρτζάτος
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
8. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
9. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
10. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει
στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:
«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ
8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα

απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση
ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».
2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική
Υπηρεσία.
3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή
και µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών
οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο
µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή,
ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε απόφαση της αρχής
που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση
υποτροπής.
6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο
βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη 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. 40590/29-8-2014 αίτηση της Κας Σπυράτου Αγγελικής του Ευαγγέλου κατατέθηκαν
τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» µε διακριτικό τίτλο: ΙΙ Borgo που
βρίσκεται στο Κάστρο ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το
αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•

την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/10,

•

το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.

•

την αίτηση της κ. Σπυράτου Αγγελικής του Ευαγγέλου µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά .

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Σπυράτου Αγγελική του Ευαγγέλου αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» µε διακριτικό τίτλο: ΙΙ
Borgo που βρίσκεται στο Κάστρο ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
σύµφωνα και µε το αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 136 /2014
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ επί της 51474/10-11-2014 αίτησης για παραχώρηση χρήσης
χώρου της Πλατείας Αργοστολίου για τοποθέτηση παιχνιδιών από 28-11 έως 20-01-2015.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861 /17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαήλ Γάκης
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Γεώργιος Τζωρτζάτος
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
11. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
12. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
13. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆. Σ επί της 51474/10-11-2014 αίτησης για παραχώρηση χρήσης χώρου
της Πλατείας Αργοστολίου για τοποθέτηση παιχνιδιών από 28-11 έως 20-01-2015. »Έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την από 10-11-2014 αίτηση του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου προς το Συµβούλιο
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου που έχει ως εξής :
Σας γνωρίζω ότι αιτούµε για παραχώρηση χώρου στο άνω µέρος της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου
για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών όπως γίνεται κάθε χρόνο για την περίοδο των
Χριστουγιενιάτικων εορτών (28/11-20/01/2015).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος Θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την 113/2014 απόφαση της ως άνω
Κοινότητας η οποία γνωµοδοτεί προς την Επιτροπή Ποιότητας τα παρακάτω:

Από τα πρακτικά της µε αρ.15/2014 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου της 10/11/2014.
Αριθ. Απόφασης 113/2014

Περίληψη
Παραχώρηση χώρου στην κεντρική
Πλατεία στον κ. Λυκούδη Σπυράγγελου

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 10/11/2014 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 9 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ
∆ΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε την αίτηση από 7/11/14 του κυρίου Λυκούδη Σπυράγγελου για παραχώρηση χώρου στην
κεντρική πλατεία Αργοστολίου για τοποθέτηση παιδικών παιγνιδιών για την περίοδο των
χριστουγεννιάτικων εορτών (28/11/2014-20/1/2015).
Ακλούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
Κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία αποφάσισε να παραχωρηθεί ο
χώρος στο πάνω µέρος της πλατείας όπως γίνεται κάθε χρόνο στον κύριο Λυκούδη Σπυράγγελο για
τοποθέτηση παιδικών παιγνιδιών για την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών (28/11/201420/1/2015)µειοψηφούντος του κυρίου Τζανάτου και του κυρίου Κάουκη που ψήφησαν λευκό λόγο του
ότι υπάρχει αντίτιµο στην χρήση των παιγνιδιών αυτών από τα παιδιά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 113/2014.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(όπως αναγράφονται στην αρχή)

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας κ. Ματιάτος Σπυρίδων προτείνει τα
παρακάτω:

1.Να παραχωρηθεί η χρήση του αιτούµενου χώρου στο πάνω µέρος της κεντρικής πλατείας του
Αργοστολίου για την τοποθέτηση παιχνιδιών από 28-11 έως 20-01-2015 και η κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύµατος να χρεώνεται στον αιτούντα.
2. Να καταβληθεί το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που κατέβαλε τα προηγούµενα χρόνια ή σε
περίπτωση που διαφοροποιείται να καταβληθεί ο µέσος όρος των τελευταίων δέκα ετών.
3. Σε περίπτωση που δεν κατέβαλε το ανωτέρω τέλος να επανέλθει το θέµα προς συζήτηση στην
Επιτροπή Ποιότητας .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο κ. ∆ηµητράτος αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή το θέµα είναι κατεπείγον και δεν υπάρχει σαφή
εικόνα και ενηµέρωση του προηγούµενου καθεστώτος , προτείνω να αναβληθεί η συζήτηση του και
να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής µε πλήρη ενηµέρωση για να πάρουµε απόφαση προς
όφελος του ∆ήµου και ψηφίζω την πρότασή µου.
Ο κ. Αραβαντινός συµφωνεί και ψηφίζει την πρόταση του κ. ∆ηµητράτου.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
•

την αίτηση του κ. Λυκούδη .

•

την 113/2014 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

•

την εισήγηση του Προέδρου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:
1.Να παραχωρηθεί η χρήση του αιτούµενου χώρου στο πάνω µέρος της κεντρικής πλατείας του
Αργοστολίου για την τοποθέτηση παιχνιδιών από 28-11 έως 20-01-2015 και η κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύµατος να επιβαρύνει στον αιτούντα.
2. Να καταβληθεί το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που κατέβαλε τα προηγούµενα χρόνια ή σε
περίπτωση που διαφοροποιείται να καταβληθεί ο µέσος όρος των τελευταίων δέκα ετών.
3. Σε περίπτωση που δεν κατέβαλε το ανωτέρω τέλος τα προηγούµενα έτη να επανέλθει το θέµα
προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας .
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 137 /2014
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε την µετατόπιση και καθορισµό νέων θέσεων των
περιπτέρων της Παραλιακής Ζώνης Αργοστολίου.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861 /17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαήλ Γάκης
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Γεώργιος Τζωρτζάτος
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
14. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
15. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
16. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε την µετατόπιση και καθορισµό νέων θέσεων των
περιπτέρων της Παραλιακής Ζώνης Αργοστολίου»Έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Για την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα –Λαχαναγορά Αργοστολίου»
και σύµφωνα µε την 261/7-08-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ανάδειξη αναδόχου) είναι
επιτακτική ανάγκη η µετακίνηση δύο περιπτέρων από τις υφιστάµενες θέσεις τους και ο καθορισµός
νέων θέσεων προσωρινής εγκατάστασης τους.
Λαµβάνοντας υπόψη :
α) το 41664,42256,42652/25-09-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο
ενδεικτικά και µόνο για την υποβοήθηση της διαδικασίας χωροθέτησης των περιπτέρων που
βρίσκονται το πρώτο απέναντι από το ψητοπωλείο «ΜΕΓΑΣ» και το δεύτερο κοντά στην Γέφυρα

∆εβοσέτου αποστέλλουν σκαρίφηµα µε προτεινόµενες θέσεις για την προσωρινή εγκατάσταση των
περιπτέρων .
β) την 51589/10-11-2014 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρυθµίσεων Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την οποία ζητείται η γνωµοδότησή της
για τις εν λόγω µετατοπίσεις των περιπτέρων και
γ) την 112/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου που έχει ως εξής:
Από τα πρακτικά της µε αρ.15/2014 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου της 10/11/2014.
Αριθ. Απόφασης 112/2014

Περίληψη
Μετατόπιση περιπτέρων στην
Παραλιακή ζώνη Αργοστολιού

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 10/11/2014 ηµέρα εβδοµάδος δευτέρα και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010. ∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 9 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ
∆ΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε την µετατόπιση 2 περιπτέρων στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση του έργου «ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Γέφυρα-Λαχαναγορά Αργοστολίου»και
συγκεκριµένα των περιπτέρων Α. στην οδό Αντώνη Τρίτση(δίπλα στη γέφυρα ∆εβοσετου)του κ Πεφάνη
Παναγή και Β. στην οδό Αντώνη Τρίτση(απέναντι από το ψητοπωλείο »Μέγας »της κυρίας Χαρίτου
Ευτυχίας .Το συµβούλιο εξέτασε την πρόταση των τεχνικών υπηρεσιών που προσκοµίστηκε.
Το λόγο πήρε ο κ ∆ιακάτος που πρότεινε το περίπτερο «Α».του κ Πεφάνη να τοποθετηθεί σε σηµείο 15
µέτρα περίπου πιο µακριά από την προτεινόµενη θέση των τεχνικών υπηρεσιών δηλαδή προς την
οδό Μερτζάνη.Το περιπτερο «Β»Της κ .Χαριτου πρότεινε να τοποθετηθεί δίπλα στο σουπερ µάρκετ
Α.Β Βασιλόπουλος εµπροσθεν οικοπέδου που βρίσκεται δεξιά του. Ακλούθησε διαλογική συζήτηση και
Κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου Αποφάσισε οµόφωνα για το µεν πρώτο
περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(δίπλα στη γέφυρα ∆εβοσετου)του κ Πεφάνη
Παναγή να µετακινηθεί σύµφωνα µε την πρόταση του κ ∆ιακάτου και συγκεκριµένα στην
απέναντι πλευρά του δρόµου σε σηµείο 15 µέτρα περίπου πιο µακριά από την προτεινόµενη
θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών δηλαδή προς την οδό Μερτζάνη και για το µεν δεύτερο
περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(απέναντι από το ψητοπωλείο »Μέγας »της
κυρίας Χαρίτου Ευτυχίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία-µειοψηφούντος του κ Καούκη που
ψήφισε παρόν- να µετακινηθεί δίπλα στο σουπερ µάρκετ Α.Β Βασιλόπουλος εµπροσθεν
οικοπέδου που βρίσκεται δεξιά του.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 112/2014.
Στην συνέχεια Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Με την προϋπόθεση ότι δεν θα εµποδίζεται η
κυκλοφορία των πεζών και η πρόσβαση των ιδιοκτητών στα οικόπεδα και τις και κατοικίες τους και τα
εν λόγω περίπτερα θα καταλάβουν το χώρο που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, συµφωνεί µε
την γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και προτείνει τα παρακάτω:
Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(δίπλα στη γέφυρα ∆εβοσετου)του κ Πεφάνη
Παναγή να µετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του δρόµου σε σηµείο 15,00 µέτρα περίπου πιο µακριά
από την προτεινόµενη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών δηλαδή προς την οδό Μερτζάνη και το δεύτερο
περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(απέναντι από το ψητοπωλείο »Μέγας »της κυρίας
Χαρίτου Ευτυχίας να µετακινηθεί δίπλα στο Σούπερ Μάρκετ Α. Β Βασιλόπουλος έµπροσθεν οικοπέδου
που βρίσκεται δεξιά του.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Τζωρτζάτος αναφέρει ‘ότι συµφωνεί µε την εισήγηση µε τον όρο να υπάρχει ελεύθερο πεζοδρόµιο
πλάτους 1,50 µ για την απρόσκοπτη διάβαση των πεζών και των ΑΜΕΑ .
Ο κ. ∆ηµητράτος προτείνει να αναβληθεί το θέµα και να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση όπου
καταρχήν θα υπάρχει καταγεγραµµένη και η άποψη των ιδιοκτητών των περιπτέρων - θα έχει
καθοριστεί επακριβώς ο χρόνος της προσωρινής µετεγκατάστασης τους και επί πλέον θα έχει
διασφαλιστεί ότι θα καταλάβουν τον αντίστοιχο χώρο που καταλαµβάνουν στην υφιστάµενη θέση
τους και ψηφίζει την πρότασή του.
Ο κ. Αραβαντινός συµφωνεί και ψηφίζει την πρόταση του κ. ∆ηµητράτου.
Ο κ. Γάκης δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
•

την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .

•

την 112/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

•

την εισήγηση του Προέδρου .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:
1. Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(δίπλα στη γέφυρα ∆εβοσετου)του κ
Πεφάνη Παναγή να µετακινηθεί στην απέναντι πλευρά του δρόµου σε σηµείο 15,00 µέτρα
περίπου πιο µακριά από την προτεινόµενη θέση των Τεχνικών Υπηρεσιών δηλαδή προς την
οδό Μερτζάνη.
2. Το περίπτερο που βρίσκεται στην οδό Αντώνη Τρίτση(απέναντι από το ψητοπωλείο »Μέγας
»της κυρίας Χαρίτου Ευτυχίας να µετακινηθεί δίπλα στο σούπερ µάρκετ Α. Β Βασιλόπουλος
έµπροσθεν οικοπέδου που βρίσκεται δεξιά του, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα εµποδίζεται
η κυκλοφορία των πεζών και η πρόσβαση των ιδιοκτητών στα οικόπεδα και τις και κατοικίες
τους και επίσης κατά την µετακίνηση τους τα εν λόγω περίπτερα θα καταλαµβάνουν το χώρο
που προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Νοεµβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 138 /2014
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε τον επανακαθορισµό θέσης τοποθέτησης κάδων
απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολίου.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 η Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 52861 /17-11-2014 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 εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά (7 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαήλ Γάκης
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Γεώργιος Τζωρτζάτος
4. Άγγελος Κωνσταντάκης (προσήλθε στην 136 αποφ)
17. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
18. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
19. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αντώνης Γεωργόπουλος
Σπυρίδων Σαµούρης.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε τον επανακαθορισµό θέσης τοποθέτησης κάδων
απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολίου.»Έθεσε υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Μετά από αίτηµα της ∆/βάθµιας εκπαίδευσης προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου , προέκυψε η
ανάγκη για τον επανακαθορισµό της θέσης τοποθέτησης των κάδων απορριµµάτων στην
περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολίου.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε αίτηµα της προς την ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου
ζητά σχετική εισήγηση.
Η Υπηρεσία Καθαριότητος στη συνέχεια µε το 33105/17-07-2014 έγγραφό της εισηγείται
προς την ∆ηµοτική Κοινότητα τα παρακάτω :

α. Ο ένας πράσινος κάδος να µεταφερθεί στην ήδη υφιστάµενη θέση κάδων παραπλεύρως των
παρτεριών του χώρου που οδηγεί στον λιµένα που απέχει από την πρώην στρατολογία 120,00 µ.
β. Μόνο εάν υπάρξει ανάγκη µεγαλύτερης επάρκειας και µεγαλύτερης συµφόρησης εναλλακτικά µία
νέα θέση για έναν επιπλέον κάδο στην παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση στην εσοχή στάθµευσης
και πάντα µε την προϋπόθεση κατάλληλης σήµανσης –ασφάλισης τους και κατάργηση δύο θέσεων
στάθµευσης οχηµάτων. Εκτός από την επιβεβληµένη τήρηση των κανόνων καθαριότητας µς µέριµνα
της Ε.∆Α.ΚΙ ΟΤΑ Α.Ε να γίνουν από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία όλες οι ενέργειες , σήµανσης –
σηµατοδότησης : κίτρινη διαγράµµιση – τοποθέτηση κατάλληλων πλαστικών οριοδεικτών

οδοστρώµατος και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο. Επίσης κρίνεται σκόπιµο να τοποθετηθεί και κατάλληλη
ενηµερωτική πινακίδα για την αυστηρή τήρηση του Κανονισµού και τον κανόνων Καθαριότητας .
Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης να παραµείνουν ως έχουν στην οδό Μοµφεράτου.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 109/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου που έχει ως εξής:

Από τα πρακτικά της µε αρ.14/2014 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου της 22/10/2014.
Αριθ. Απόφασης 109/2014

Περίληψη
Για θέση κάδων απορριµµάτων
Στην πρώην στρατολογία

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 22/10/2014 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση
το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που
επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε
νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 9 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ΕΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ

∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε επανακαθορισµό κάδων απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας στο
Αργοστόλι, πρότεινε οι κάδοι να τοποθετηθούν συµφώνα µε παλαιότερη απόφαση του συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. Ακoλούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου συµφώνησε µε την πρόταση του Πρόεδρου και
γνωµοδότησε σχετικά µε επανακαθορισµό κάδων απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην
στρατολογίας στο Αργοστόλι, να τοποθετηθούν οι κάδοι αυτοί σύµφωνα µε την παλαιότερη απόφαση
του συµβουλίου και µε την πρόταση της διεύθυνσης καθαριότητας του ∆ήµου Κεφαλληνίας και
συγκεκριµένα :

Α. Ένας πράσινος κάδος στην ήδη υφιστάµενη θέση κάδων παραπλεύρως παρτεριών του χώρου που
οδηγεί στον λιµένα που απέχει από την πρώην στρατολογία 120 µ
Β.Εάν υπάρξει ανάγκη ,ένας επιπλέον κάδος στην παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση στην εσοχή
στάθµευσης και να καταργηθούν δυο θέσεις στάθµευσης.
Να τοποθετηθούν βέβαια µε όλα τα απαιτούµενα µέτρα σήµανσης ασφάλισης κλπ.
Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης να παραµείνουν ως έχουν στην οδό Μοµφεράτου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 109/2014.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Επιτροπής να αποδεχθούν ως ‘έχει την
γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
• την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .
• την 109/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
• την εισήγηση του Προέδρου .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:
Α. Ένας πράσινος κάδος στην ήδη υφιστάµενη θέση κάδων παραπλεύρως παρτεριών του χώρου που
οδηγεί στον λιµένα που απέχει από την πρώην στρατολογία 120 µ
Β. Εάν υπάρξει ανάγκη ,ένας επιπλέον κάδος στην παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση στην εσοχή
στάθµευσης και να καταργηθούν δυο θέσεις στάθµευσης.
Να τοποθετηθούν βέβαια µε όλα τα απαιτούµενα µέτρα σήµανσης ασφάλισης κλπ.
Οι µπλε κάδοι ανακύκλωσης να παραµείνουν ως έχουν στην οδό Μοµφεράτου.
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

