ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: Β3ΛΖΩΕ5-07Κ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 124 /2014

ΘΕΜΑ : Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης
Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο, παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο κατεψυγµένων
προϊόντων- καφεκοπτείο, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων ποτών ΄΄ που βρίσκεται στα Σπαρτιά
της ∆Ε Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
5. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα 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 υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.

Μαρίας

Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την από 1-10-2014 (46043) αίτηση της Παπαντωνάτου Φωτεινής του Θρασύβουλου ,
τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο,
παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο, πρατήριο άρτου, κάβα
εµφιαλωµένων ποτών ΄΄ που βρίσκεται στα Σπαρτιά της ∆Ε Λειβαθούς.
Εισηγούµεθα θετικά 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. Παπαντωνάτου Φωτεινής µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Παπαντωνάτου Φωτεινή του Θρασύβουλου προέγκριση

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο,
παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο, πρατήριο άρτου, κάβα
εµφιαλωµένων ποτών ΄΄ που βρίσκεται στα Σπαρτιά

της ∆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: ΒΥΤ1ΩΕ5-2ΨΖ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 125 /2014

ΘΕΜΑ : Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής
∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο, παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο
κατεψυγµένων προϊόντων, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων ποτών , κατάστηµα διάθεσης
προϊόντων αλλαντοποιίας- τυροκοµίας ΄΄ που βρίσκεται στο Βαλεριάνο της ∆Ε Ελειού-Πρόννων.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
6. Σπυρίδων Ματιάτος

Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα 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 υπαλλήλου του
Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.

Τουµαζάτου που έχει ως εξής :

Μαρίας

Σας υποβάλλουµε την από 15-10-2014(48107) αίτηση του Κουτροκόη Γερασίµου του Σπυρίδωνος , τα
συνοδεύοντα

µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο,
παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων
ποτών , κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας- τυροκοµίας ΄΄ που βρίσκεται στο Βαλεριάνο
της ∆Ε Ελειού-Πρόννων.
Εισηγούµεθα θετικά 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 του κ. Κουτροκόη Γερασίµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Κουτροκόη Γερασίµου του Σπυρίδωνος ,

προέγκριση

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (οπωροπωλείο,
παντοπωλείο, αυγοπωλείο, πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων, πρατήριο άρτου, κάβα εµφιαλωµένων
ποτών , κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας- τυροκοµίας ΄΄ που βρίσκεται στο Βαλεριάνο
της ∆Ε Ελειού-Πρόννων, 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
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α∆Α: ΒΖΦΕΩΕ5-ΧΜΞ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 126 /2014

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)΄΄ που βρίσκεται
στο Βαλεριάνο της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
7. Σπυρίδων Ματιάτος

Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα 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 υπαλλήλου του
Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.

Τουµαζάτου που έχει ως εξής :

Μαρίας

Σας υποβάλλουµε την από 14-10-2014 (48266) αίτηση του Κουτροκόη Γερασίµου του Σπυρίδωνος , τα
συνοδεύοντα

µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης

άδειας λειτουργίας

Καταστήµατος

΄΄ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος

(ζεστής – κρύας κουζίνας)΄΄ που βρίσκεται στο Βαλεριάνο της ∆.Ε. Ελειού- Πρόννων.
Εισηγούµεθα θετικά 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 του κ. Κουτροκόη Γερασίµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Κουτροκόη Γερασίµο του Σπυρίδωνος , προέγκρισης
Καταστήµατος

άδειας λειτουργίας

΄΄ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος

(ζεστής – κρύας κουζίνας)΄΄ που βρίσκεται στο Βαλεριάνο

της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων , 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: ΩΡΨ6ΩΕ5-Ζ∆4

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127 /2014

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Στεγασµένος και Υπαίθριος
χώρος εκδηλώσεων ΄΄ που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε . Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
8. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα 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 υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.

Μαρίας

Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την από 6-10-2014 ( 46747) αίτηση του Κουρκουµέλη Γεωργίου του Κύριλλου
εκπρ/πος ετ. Παντελειός Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. , τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση
προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Στεγασµένος και Υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων
΄΄ που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε . Λειβαθούς.
Εισηγούµεθα θετικά 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 του κ. Κουρκουµέλη Γεωργίου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία
ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Κουρκουµέλη Γεώργιο του Κύριλλου εκπρ/πο της εταιρίας Παντελειός Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
, προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Στεγασµένος και Υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων
΄΄ που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.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: 7ΘΙ7ΩΕ5-Λ7Β
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 128 /2014

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής
∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (Είδη παντοπωλείου, οπωροκηπευτικά ΄΄ που βρίσκεται
στα Τραυλιάτα της ∆.Ε . Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
9. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα 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 υπαλλήλου του

Τµήµατος

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.

Μαρίας

Τουµαζάτου που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την από 17-10-2014 (48606) αίτηση του Θεοδωρόπουλου Αλέξανδρου-Ευάγγελου
του Γερασίµου , τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (Είδη
παντοπωλείου, οπωροκηπευτικά ΄΄ που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε . Λειβαθούς.
Εισηγούµεθα θετικά 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 του κ. Θεοδωρόπουλου Αλέξανδρου-Ευάγγελου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Θεοδωρόπουλο Αλέξανδρο –Ευάγγελο του Γερασίµου , προέγκριση

άδειας

λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και ποτών µε τµήµατα (Είδη
παντοπωλείου, οπωροκηπευτικά

΄΄ που βρίσκεται στα Τραυλιάτα

της ∆.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
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21 η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 129 /2014

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της
Σχολείου Σκάλας.

29628/2014 αίτησης ∆ηµοτικού

Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
10. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 29628/2014 αίτησης ∆ηµοτικού Σχολείου
Σκάλας.»

Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Προϊσταµένης του ∆ηµοτικού Σχολείου Σκάλας κ.
Ζωγραφιάς Μινέτου που έχει ως εξής:

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου µας που έχει ως εξής:

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
•

την αίτηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Σκάλας.

•

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:
Να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά και τις δύο εισόδους /εξόδους της σχολικής
µονάδας (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σκάλας) δηλαδή:
1) ∆ιάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών & τροχοφόρων) µε την
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση, και την απαγόρευση στάθµευσης πέντε µέτρα (πριν και µετά)
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ ) µε την ανάλογη
επίσης κατακόρυφη σήµανση.
2) Τοποθέτηση εµποδίων (µετακινούµενα κάγκελα) µπροστά και από τις δύο εισόδους /εξόδους
της σχολικής µονάδας (προκειµένου να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των µαθητών στους
δρόµους.
3) Η προµήθεια και η υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης ,θα γίνει από τον
∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Αφού διαβάστηκε 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 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130 /2014

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 34666/2014 αναφοράς του Παιδικού
Σταθµού «Ουράνιο Τόξο».
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
5. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 34666//2014 αναφοράς του Παιδικού
Σταθµού «Ουράνιο Τόξο».».

Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παραπάνω αναφορά που έχει ως εξής:

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής:

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
•

την αναφορά του υπεύθυνου του ανωτέρω παιδικού σταθµού.

•

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:
Να εφαρµοστεί η κυκλοφοριακή ρύθµιση την σχολική µονάδα του Παιδικού Σταθµού «Ουράνιο
Τόξο».δηλαδή:

4) ∆ιάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών & τροχοφόρων) µε την
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση, και την απαγόρευση στάθµευσης πέντε µέτρα (πριν και µετά)
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ ) µε την ανάλογη
επίσης κατακόρυφη σήµανση.
5) Τοποθέτηση εµποδίων (µετακινούµενα κάγκελα) µπροστά και από τις δύο εισόδους /εξόδους
της σχολικής µονάδας (προκειµένου να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των µαθητών στην
οδό Ηλία Μηνιάτη 18 στο Αργοστόλι.
6) Η προµήθεια και η υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης ,θα γίνει από τον
∆ήµο Κεφαλλονιάς.
7) Ο ιδιωτικός Παιδικός Σταθµός υποχρεούται να ενηµερώσει την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , σε ενδεχόµενες µεταβολές του όπως παυση λειτουργίας της
επιχείρησης , αλλαγή χρήσης του ακινήτου κ.λ.π.
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 19 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η Οκτωβρίου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131 /2014

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 41300/2014 αίτησης.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21 η Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 47652 /10-10-2014 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 πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
6. Σπυρίδων Ματιάτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μιχαήλ Γάκης
Σπυρίδων Σαµούρης.
Γεώργιος Τζωρτζάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 41300/2014 αίτησης.
Έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παραπάνω αίτηση που έχει ως εξής:

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου για το εν λόγω θέµα που έχει ως εξής:

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
•

την αίτηση του κ. Στεφανάτου

•

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης έµπροσθεν του καταστήµατος
της εταιρίας Σ. ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε επί της οδού Ανδρέα Χοιδά 13 στο Αργοστόλι σύµφωνα µε
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

