
 
 
 

                                                                                                                        

                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Α∆Α: 6ΠΟ0ΩΕ5-7ΝΘ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  23 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    141  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής 
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» στον Κατελειό Τ. Κ. 
Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 57769/12-12-2014   αίτηση της Μήλα Λαµπρινής του Αργυρίου κατατέθηκαν  τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

“επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας 

κουζίνας)» στον Κατελειό Τ. Κ. Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 

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. Μήλα Λαµπρινής του Αργυρίου µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε την 
οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ. Μήλα Λαµπρινή του Αργυρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής – 

κρύας κουζίνας)» στον Κατελειό Τ. Κ. Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  ,διότι 

πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Α∆Α: 7ΖΣ4ΩΕ5-ΒΤΚ               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    142  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής»  µε διακριτικό 
τίτλο: «Το καφενείο τση Κλειώς» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 



Με την αριθ. πρωτ. 58004/15-12-2014   αίτηση του Μιχαλάτου Γεράσιµου του ∆ιονυσίου κατατέθηκαν  

τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση 

αναψυχής»  µε διακριτικό τίτλο: «Το καφενείο τση Κλειώς» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων 

∆ηµοτικής Ενότητας 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  του   κ. Μιχαλάτου Γεράσιµου του ∆ιονυσίου µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε 
την οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Μιχαλάτο Γεράσιµο του ∆ιονυσίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – 

επιχείρηση αναψυχής»  µε διακριτικό τίτλο: «Το καφενείο τση Κλειώς» που βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς, διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                            Α∆Α: 71ΑΝΩΕ5-ΤΕ6                     

                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    143   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «µεικτή επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – οπωροπωλείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Αγίας Θέκλης ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 57964/15-12-2014   αίτηση της Λιναρδάτου Μαρίας του Νικολάου κατατέθηκαν  τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «µεικτή 

επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – οπωροπωλείο» που 

βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 

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. Λιναρδάτου Μαρία του Νικολάου  µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε την 
οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ. Λιναρδάτου Μαρία του Νικολάου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «µεικτή επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – 

οπωροπωλείο» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής ,διότι πληρούνται 

οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                  Α∆Α: Ω9ΞΥΩΕ5-8ΕΟ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  23 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    144  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο (ανανέωση) που βρίσκεται στην 
θέση Λυκούδια Κορώνι στην Τ.Κ Βαλεριάνου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 



Με την αριθ. πρωτ. 37686/8-8-2014 αίτηση της Λευκαδίτη Σωτηρίας του ∆ηµητρίου  κατατέθηκαν τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο (ανανέωση) που 

βρίσκεται στην θέση Λυκούδια Κορώνι στην Τ.Κ Βαλεριάνου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων  

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. Λευκαδίτη Σωτηρίας  του ∆ηµητρίου  µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε 
την οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ. Λευκαδίτη Σωτηρία   του ∆ηµητρίου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας σε 

ιδιόκτητο χώρο (ανανέωση) που βρίσκεται στην θέση Λυκούδια Κορώνι στην Τ.Κ Βαλεριάνου ∆.Ε. 

Ελειού Πρόννων ,διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

                                                                                                                        

                                                                                                                   Α∆Α: 75Χ7ΩΕ5-ΖΘΨ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  23 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   145  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής 
καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής»  που βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Μουσάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 57152/10-12-2014   αίτηση του Μιχαήλ Σοφιανού του ∆ηµητρίου κατατέθηκαν  τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση 

αναψυχής»  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουσάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 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  του    κ.  Μιχαήλ Σοφιανού του ∆ηµητρίου µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε την 
οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Μιχαήλ Σοφιανό  του ∆ηµητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – 

επιχείρηση αναψυχής»  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μουσάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς , διότι 

πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                          Α∆Α: ΩΚ5ΒΩΕ5-Κ36 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  23 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   146  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)»  που βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 



Με την αριθ. πρωτ. 56927/9-12-2014   αίτηση του Κώστα Γκιόκα του Σωτήρ κατατέθηκαν  τα νόµιµα 

δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)»  που 

βρίσκεται στην Τ.Κ. Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 

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  του    κ.  Κώστα Γκιόκα του Σωτήρ µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε την οποία 
ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Κώστα Γκιόκα του Σωτήρ , προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής 

και κρύας κουζίνας)»  που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου, διότι 

πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  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  23 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   147  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικού και 
χονδρικού εµπορίου επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα 
παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων και λιπών , πρατήριο γάλακτος και 
ειδών ζαχαροπλαστικής κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών  προϊόντων κάβα εµφιαλωµένων 
ποτών καταστήµατα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» που βρίσκεται στην Αγία 
Ειρήνη ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη    και ώρα 11:00 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58928/19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 
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  Προϊσταµένης  

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

Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 53997/24-11-2014   αίτηση του Νικολάου Γιαννάκη του ∆ιονυσίου κατατέθηκαν  τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

«επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων 

και ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων και λιπών , 

πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών  προϊόντων 

κάβα εµφιαλωµένων ποτών καταστήµατα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» που 

βρίσκεται στην Αγία Ειρήνη ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 

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  του    κ. Νικολάου Γιαννάκη του ∆ιονυσίου  µαζί µε τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά µε 
την οποία ζητά τη χορήγηση   προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος    
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Νικόλαο Γιαννάκη του ∆ιονυσίου, προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρηση λιανικής και χονδρικής 

διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων 

προϊόντων και λιπών , πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής κατάστηµα ξηρών καρπών και 

ζαχαρωδών  προϊόντων κάβα εµφιαλωµένων ποτών καταστήµατα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας 

και τυροκοµίας» που βρίσκεται στην Αγία Ειρήνη ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων , διότι 

πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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



 

                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Α∆Α: 6ΙΙΗΩΕ5-99Ω                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 23  ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     148 /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση αναψυχής καθώς και 
επιχείρηση προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» που 
βρίσκεται επί της Ε.Ο Βλαχάτων Λουρδάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58926 /19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 

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. 40591/29-8-2014  αίτηση του Γεράσιµου Μιχαλάτου του Σπυρίδωνος κατατέθηκαν 

τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση 

αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση 

αναψυχής» που βρίσκεται επί της Ε.Ο Βλαχάτων Λουρδάτων  ∆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 του    κ. Γεράσιµου Μιχαλάτου του Σπυρίδωνος   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  στον κ. Γεράσιµο Μιχαλάτο του Σπυρίδωνος , αδεία  µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του 

«επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – 

επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται επί της Ε.Ο Βλαχάτων Λουρδάτων  ∆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                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                         Πιστό αντίγραφο 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
 
 
                                                                   Α/ ∆ήµαρχος  
                                                             Σπυρίδων Ματιάτος 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Α∆Α: ΒΧΒΠΩΕ5-ΤΕΨ                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 23  ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   23 η  ∆εκεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     149 /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης  παράτασης ωραρίου λειτουργίας 
µουσικής για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  23  η   ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 11:00 το 
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 58926 /19-12-2014 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                       Μιχαήλ Γάκης 
2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                   Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                   Γεράσιµος ∆ηµητράτος 

   4.   Άγγελος Κωνσταντάκης                                                               ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
5. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                          Αντώνιος Γεωργόπουλος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2  ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Εισήγηση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης  παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής για τα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την 
εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Μια από τις αρµοδιότητες των δηµοτικών αρχών στον τοµέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης 
Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισµών, είναι και ο προσδιορισµός µε τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα, τα οποία  λειτουργούν 
στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών διατάξεων της  διοίκησης. (άρθρο 75 
παρ.Ιγ9 κ 79 ∆ΚΚ) 

Συγκεκριµένα µε την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: 



 «1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: ...γ) Προσδιορίζουν τους 
όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που  λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας 
υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες  και την προστασία των κατοίκων από την 
ηχορύπανση.» 
 
Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο 
κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.. 
 
Η αρµοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για τη λειτουργία της µουσικής ασκείται από 
την Ελληνική Αστυνοµία µετά την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρ0 81 παρ. 4 Ν. 4172/13 
(ΦΕΚ 167/23-7-2013 Τ.Α) 

Μέχρι την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισµό των όρων λειτουργίας µουσικής 
προτείνεται µε την παρούσα ο προσδιορισµός των ωρών λειτουργίας µουσικής των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατά τρόπο ενιαίο για όλες τις δηµοτικές ενότητες  του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς δεδοµένου ότι σήµερα λειτουργούν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονιστικές 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από τους πρώην ∆ήµους Αργοστολίου και Παλικής που 
προβλέπουν παράταση ωραρίου µουσικής µέχρι την 02:00 π.µ για τα καταστήµατα που λειτουργούν 
σε ανοικτό χώρο και µέχρι την 03:00π.µ για καταστήµατα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.  

Επισηµαίνουµε ότι: 

Το ωράριο λειτουργίας µουσικής καθορίζεται µε την 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη και είναι µέχρι την 

22:00 ώρα για τη χειµερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου) και µέχρι την 23:00 για τη 

θερινή περίοδο (από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου)  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.  

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. (παρ.3 και 4 άρθρο 

3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β') 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη ηχοστάθµη επιτρέπεται να είναι 80 db για τα κλειστά καταστήµατα για δε τα 

υπαίθρια η µέγιστη ηχοστάθµη ορίζεται στα 80 db από το κέντρο του καταστήµατος (πίστα) και 30 db 

στην πλησιέστερη κατοικία, τηρουµένης της αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 Τ.Β΄) απόφασης του 

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Προτείνεται µε την παρούσα η εισήγηση σας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη απόφασης που να 

ορίζει δυνατότητα παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής κατόπιν αιτήσεων των καταστηµαταρχών 

και να έχει εφαρµογή σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

σύµφωνα µε τα παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει ηχορύπανση και θα τηρούνται τα 

ανώτατα όρια επιτρεπόµενης ηχοστάθµης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

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

•   Το άρθρο 75 παρ.Ιγ9 κ 79 ∆ΚΚ 

• την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, 

• το  άρθρου 73 του Ν.3852/10,  



• την 3/1996 Αστυνοµική ∆ιάταξη  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ωράριο λειτουργίας µουσικής για τα καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος του  ∆ήµου Κεφαλλονιάς να καθοριστεί σύµφωνα µε την 3/1996 

Αστυνοµική ∆ιάταξη και να είναι µέχρι την 22:00 ώρα για τη χειµερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου έως 

31 Μαρτίου) και µέχρι την 23:00 για τη θερινή περίοδο (από 1η Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου)  και να 

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.  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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