
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Α∆Α: Ω∆ΓΩΩΕ5-ΨΓ8 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   101 /2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
“επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής 
– κρύας κουζίνας)» στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

 

 

Με την αριθ. πρωτ. 33786/17-7-2014  αίτηση του κ. Θεόδωρου Κουτροκόη του 
Σπυρίδωνος κατατέθηκαν  τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης 



καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» στη 
Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Θεόδωρου Κουτροκόη  
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Θεόδωρο Κουτροκόη  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

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

Ενότητας Ελειού Πρόννων. επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                             Α∆Α: Ω8ΩΙΩΕ5-ΓΑ9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  102  / 2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Μπαρ – 
εστιατόριο κεντρικού κτιρίου» στο ξενοδοχείο «ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΑ» που βρίσκεται στη 
Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. 

 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434/22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 29686/26-6-2014  αίτηση του Λάµπρου Περικλέους εκπροσώπου  
της Εταιρείας «ΞΥ∆ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για 



χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Μπαρ – εστιατόριο 
κεντρικού κτιρίου» στο ξενοδοχείο «ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΑ» που βρίσκεται στη Σκάλα 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Περικλή Λάµπρου  
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην  Εταιρεία  «ΞΥ∆ΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» αδεία µουσικών οργάνων στο 

κατάστηµα του «Μπαρ – εστιατόριο κεντρικού κτιρίου» στο ξενοδοχείο 

«ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΑ» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων, 

επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Α∆Α: ΩΤΑΨΩΕ5-ΓΓ3     

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   103    / 2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία Εγλίνα στις Μηνιές κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 33945/18-7-2014 αίτηση της ANDRZEJEWSKA ANNA του 
HENRYK   κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα στις Μηνιές κατόπιν δηµοπρασίας 
αιγιαλού 

 



 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της  κ. ANDRZEJEWSKA ANNA 
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ. ANDRZEJEWSKA ANNA   άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα στις Μηνιές κατόπιν 

δηµοπρασίας αιγιαλού επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Α∆Α: Ψ8ΕΕΩΕ5-ΥΓΟ      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    104   / 2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία Άµµες θέση 2 ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ.  35121/25-7-2014 αίτηση του Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή   
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας 



που βρίσκεται στην παραλία Άµµες θέση 2 ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας 
αιγιαλού 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Σβορώνου  Ανδρέα του Παναγή    
 
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ. Σβορώνο  Ανδρέα του Παναγή   άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Άµµες θέση 2 ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν 

δηµοπρασίας αιγιαλού επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Α∆Α: Ω3ΓΗΩΕ5-Ξ9Π 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 105   /2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια 
Σνακ Μπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού Πρόννων. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 22131/15-5-2014  αίτηση του Κουρκουµέλη Γεράσιµου του 
Σπυρίδωνος κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών 



οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια Σνακ Μπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» 
που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ.  Κουρκουµέλη Γεράσιµου του Σπυρίδωνος 
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Κουρκουµέλη Γεράσιµου του Σπυρίδωνος αδεία µουσικών οργάνων 

στο κατάστηµα του «Καφετέρια Σνακ Μπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» που 

βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων, επειδή πληρούνται όλες 

οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Α∆Α: ΒΣΣΒΩ5-ΗΙ7    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     106  / 2014 
 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση επί της 806/2014 αίτησης για την άσκηση στάσιμου 

εμπορίου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος   Κοκκόσης 

 

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

επί της 806/2014 αίτησης για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.θέτει υπόψη των µελών της 
Επιτροπής τα παρακάτω 

Με την 806/5-05-2014 αίτηση της προς την ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου η κ. 
Γρηγοροπούλου Θεοδώρα αιτείται να της χορηγηθεί κοινόχρηστος χώρος σε σηµείο 



της πόλης Αργοστολίου για την άσκηση στάσιµου εµπορικής δραστηριότητας 
παράγωγα γεωργικών προϊόντων παραγωγής της. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 45/2014 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα γνωµοδοτεί για 
την  παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην κ. Θεοδώρα Γρηγοροπούλου 
προκειµένου να  ασκήσει  στάσιµη εµπορική δραστηριότητα παραγωγού γεωργικών 
προϊόντων , το σηµείο  που βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό της Σισσιώτισσας 
και δίπλα στο παλαιό  περίπτερο του κ. Θεοφιλάτου µε την προϋπόθεση να µην 
εµποδίζεται η διέλευση οχηµάτων ή πεζών . 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση της  κ. Θεοδώρας Γρηγοροπουλου  
3) την 4507/1045/7-02-2014 άδεια του Α/ Περιφερειάρχη Ενότητας Κεφαλληνίας. 
3. την 45/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 
 
 
 
                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Γνωµοδοτεί  θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  παραχώρηση χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου στην  κ. Θεοδώρα Γρηγοροπούλου προκειµένου να  ασκήσει  
στάσιµη εµπορική δραστηριότητα παραγωγού γεωργικών προϊόντων (λάδι 
παραγωγής ), το σηµείο  που βρίσκεται απέναντι από τον Ιερό Ναό της Σισσιώτισσας 
και δίπλα στο παλαιό  περίπτερο του κ. Θεοφιλάτου µε την προϋπόθεση να µην 
εµποδίζεται η διέλευση οχηµάτων ή πεζών . 
   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
     
                                             Πιστό αντίγραφο 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
   Α/ ∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Α∆Α: 725ΟΩΕ5-Α8Ψ 

 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   107 /2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια 
Μπαρ» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης 
Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 35222/25-7-2014  αίτηση του Κορκού - Κουρή Γεράσιµου του 
Αλέξανδρου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα του «Καφετέρια Μπαρ» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ελειού Πρόννων 

 



Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ. Κορκού - Κουρή Γεράσιµου 
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στον κ. Κορκο - Κουρή Γεράσιµο του Αλέξανδρου αδεία µουσικών οργάνων 

στο κατάστηµα του «Καφετέρια Μπαρ» που βρίσκεται στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας 

Ελειού-Πρόννων επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η  
Ιουλίου  2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   108 /2014 
 
 
   ΘΕΜΑ : «Επανακαθορισµός θέσης κάδου απορριµµάτων στην οδό 
Σιτεµπόρων αρ.71- Συµπληρωµατικά στοιχεία» 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  25 η   Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή   και 
ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 34434 /22-07-
2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Σε σύνολο οκτώ  (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε  (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                            1.∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                                              2. Μαρία Κουνάδη                                        

      3.   Κωνσταντάκης Άγγελος                                        3. Κουρούκλης Ιωάννης  

4.    Παπαδάτος Νικόλαος   (αναπληρ. Μέλος)            4. Σταµούλης Κυριάκος 

5.   ∆ιονύσιος  Κοκκόσης 

  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  εκτός της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής την υπ αρίθµ. 34660/23-07-2014 αίτηση της κ. Άννας 
Ράνου του Νικολάου σύµφωνα µε την οποία αιτείται να καταργηθεί η εσοχή στο 
πεζοδρόµιο µπροστά από το κατάστηµά της στην οδό Σιτεµπόρων 71 στο Αργοστόλι 
καθώς επίσης και η αντίστοιχη θέση κάδου σκουπιδιών διότι αποτελεί εστία 
µόλυνσης και επίσης λειτουργεί αποτρεπτικά για ενδιαφερόµενο µισθωτή πλήττοντας 
τα συµφέροντά της. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 81/23-07-2014 απόφαση 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα 



να καταργηθεί η θέση και η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου να εισηγηθεί νέα 
θέση τοποθέτησης κάδου απορριµµάτων στην περιοχή. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  υπ αρίθ. 35306/35-07-2014    
εισήγηση του προϊστάµενου της ∆/νσης της υπηρεσίας καθαριότητας κ. ∆ελακά 
Παναγή που έχει ως εξής: 

 ΘΕΜΑ : «Επανακαθορισµός θέσης κάδου απορριµµάτων στην οδό 
Σιτεµπόρων αρ.71- Συµπληρωµατικά στοιχεία» 

ΣΧΕΤ : Η υπ. αρ. 34660/23-07-14  νεώτερη αίτηση της κας Άννας Ράνου.                   

 

       Σε συνέχεια της από 26-03-14 εισήγηση µας σχετικά µε τον επανακαθορισµό 
της θέσης κάδου απορριµµάτων του θέµατος 

 -και µετά την νεώτερη αίτηση της κας Άννας Ράνου σχετικά µε το θέµα , σύµφωνα µε 
την οποία επικαλείται σοβαρούς λόγους µη αξιοποίησης ακινήτου της στη θέση αυτή 
λόγω της υφιστάµενης θέσης απορριµµάτων (µε εσοχή του πεζοδροµίου) ενός 
πράσινου κάδου, 

 -συµπληρωµατικά αναφέρουµε. 

   Οι εναλλακτικές επιλογές  για την εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής είναι 
περιορισµένες: 

   α. Η µόνη κοντινή θέση που παραπλεύρως της σήµερα δεν υπάρχει κτήριο, (χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα προβλήµατα µε παρακείµενες 
ιδιοκτησίες), είναι πολύ κοντά στην υφιστάµενη που ζητείται η κατάργηση της, στο 
ύψος µικρού ακάλυπτου οικοπέδου επί της ιδίας οδού Σιτεµπόρων. 

    β. Η άλλη λύση της κατάργησης της θέσης αυτής, για έναν πολίτη που δεν διαθέτει 
όχηµα και είναι αναγκασµένος να µεταφέρει πεζός τα απορρίµµατα, θα του 
δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα καθότι ο κοντινότερος πράσινος κάδος είναι στα  
150µ στην Παραλιακή οδό (συµβολή µε Βύρωνος) ή στα 400µ στην αρχή της οδού 
Σιτεµπόρων. 

 - Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, 

- σε συνέχεια του σκεπτικού της αρχικής µας εισήγησης,  

-µε νεώτερο στοιχείο το αίτηµα της αξιοποίησης ακινήτου ως σοβαρός λόγος για 
κατάργηση και επανακαθορισµό θέσης του κάδου απορριµµάτων   

   Παρακαλούµε για την σχετική σας απόφαση.       

 

 

 



 

Ο Πρόεδρος επίσης ενηµερώνει την Επιτροπή ‘ότι µε την από 26-03-2014 εισήγησή 
της η Υπηρεσία Καθαριότητας αναφέρει  δεν έχει τα στοιχεία που να αιτιολογούν την 
αποµάκρυνση του κάδου αυτού, ούτε εναλλακτική λύση (σε υφιστάµενους κάδους) 
για άλλη θέση πλησίον στην εξυπηρετούµενη περιοχή.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06 
2. την αίτηση του  κ.  Άννας Ράνου . 
3. την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την 81/2014 απόφαση της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
 
 
 
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την κατάργηση της εσοχής του 
πεζοδροµίου και της θέσης  κάδου απορριµµάτων µπροστά από το κατάστηµα της κ. 
Ράνου στην οδό Σιτεµπόρων 71 στο Αργοστόλι ,προτείνοντας  τις  παρακάτω  
εναλλακτικές επιλογές  για την εξυπηρέτηση της περιοχής αυτής σύµφωνα µε την 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

   α. Η µόνη κοντινή θέση που παραπλεύρως της σήµερα δεν υπάρχει κτήριο, (χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα δηµιουργηθούν αντίστοιχα προβλήµατα µε παρακείµενες 
ιδιοκτησίες), είναι πολύ κοντά στην υφιστάµενη που ζητείται η κατάργηση της, στο 
ύψος µικρού ακάλυπτου οικοπέδου επί της ιδίας οδού Σιτεµπόρων. 

    β. Η άλλη λύση της κατάργησης της θέσης αυτής, για έναν πολίτη που δεν διαθέτει 
όχηµα και είναι αναγκασµένος να µεταφέρει πεζός τα απορρίµµατα, θα του 
δηµιουργήσει µεγάλο πρόβληµα καθότι ο κοντινότερος πράσινος κάδος είναι στα  
150µ στην Παραλιακή οδό (συµβολή µε Βύρωνος) ή στα 400µ στην αρχή της οδού 
Σιτεµπόρων. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
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