
                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α∆Α: 7ΒΦΚΩΕ5-ΙΨΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   109   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Εκλογή Α/ Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα    26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 
12:0 0 το µεσηµέρι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44681 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
4. Άγγελος Κωνσταντάκης  
5. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
6. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
7. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
8. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το  µοναδικό  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Εκλογή Α/ Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν 3852/2010 ορίζεται ότι τα µέλη της  Επιτροπής Ποιότητας στην πρώτη 

συνεδρίαση µετά την εκλογή τους , εκλέγουν µεταξύ τους , µε φανερή ψηφοφορία , τον Α/ Πρόεδρο , ο οποίος 

προέρχεται από την µειοψηφία. 

∆ικαίωµα ψήφου  στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόµενους συµβούλους της µειοψηφίας να θέσουν υποψηφιότητα. 

Υποψηφιότητα τέθηκε από τον  συνδυασµό  «Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»   και συγκεκριµένα προτείνεται  ο  κ.  

∆ιονύσιος Αραβαντινός  



.   Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία και  ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός   συγκέντρωσε  επτά    ( 7 ) ψήφους .  

Αναλυτικά ψήφισαν : Σπυρίδων Ματιάτος- Μιχαήλ Γάκης  -  Αντώνιος Γεωργόπουλος -  
Νικόλαος Παπαδάτος- Άγγελος Κωνσταντάκης - Γεώργιος Τζωρτζάτος και ∆ιονύσιος 
Αραβαντινός. 
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 
 

 
 Μετά τα παραπάνω εκλέγεται Α/ Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας του ∆ήµου Κεφαλονιάς ο  κ. 
∆ιονύσιος Αραβαντινός µε επτά  (7) ψήφους. 
Η  Επιτροπή Ποιότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

� την εισήγηση της  Προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 
� την  υποψηφιότητα, έτσι όπως ορίστηκε από την  µειοψηφία, 

�  την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας 

 

Εκλέγει Α/ πρόεδρο της  Επιτροπής Ποιότητας τον  κ.  ∆ιονύσιο Αραβαντινό    από τον  συνδυασµό  

«Ανεξάρτητη Ενωµένη Κεφαλονιά»     ο οποίος συγκέντρωσε επτά  (7)ψήφους. 

Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ηµερών από την εκλογή στον Ελεγκτή 
Νοµιµότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της εκλογής. 

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: 7ΠΞΤΩΕ5-6ΝΖ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  110    /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Μέγας Λάκκος στην 
Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα    26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα    και ώρα 12:30 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
9. Άγγελος Κωνσταντάκης  
10. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
11. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
12. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
13. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  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, 
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 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 Προϊστάµενης 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 Σπανού Μαριέττας του Ιερώνυµου  κατατέθηκαν τα 
νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Μέγας 
Λάκκος στην Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού 

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.  Μαριέττας Σπανού   

• τον προέλεγχο που διενεργήθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τον οποίο 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την ίδρυση του καταστήµατος. 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Σπανού Μαριέττα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην 

παραλία Μέγας Λάκκος στην Τ.Κ. Σουλλάρων ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας αιγιαλού επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για την ίδρυσή του. 

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: Β5ΓΧΩΕ5-ΦΓΧ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    111  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Εστιατόριο» που βρίσκεται στον 
οικισµό Τραυλιάτων Τ.Κ. Περατάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή    και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
14. Άγγελος Κωνσταντάκης  
15. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
16. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
17. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
18. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 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 πεισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει 
ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 37297/8-8-2014  αίτηση του Γεράσιµου Μελισσαράτου εκπροσώπου Εταιρείας Γ. 
και Π. Μελισσαράτος Ο.Ε κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα του «Εστιατόριο» που βρίσκεται στον οικισµό Τραυλιάτων Τ.Κ. Περατάτων 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

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

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

• την αίτηση της   Εταιρεία Γ. και Π. Μελισσαράτος Ο.Ε  µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 

άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 



 

 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην Εταιρεία Γ. και Π. Μελισσαράτος Ο.Ε αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του 

«Εστιατόριο» που βρίσκεται στον οικισµό Τραυλιάτων Τ.Κ.  Περατάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες 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: 7Λ40ΩΕ5-ΛΦΒ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  112    /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Αναψυχής & 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» µε διακριτικό τίτλο le 
passage που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα    26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44681 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
19. Άγγελος Κωνσταντάκης  
20. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
21. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
22. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
23. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 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 πεισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει 
ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 13529/31-3-2014  αίτηση της Σκιαδαρέση Σουλτάνας του Σταύρου κατατέθηκαν τα 
νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση 
Αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» µε 
διακριτικό τίτλο le passage που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

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

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

• την αίτηση της   κ. Σουλτάνας Σκιαδαρέση µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια 

λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 



                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Σουλτάνα Σκιαδαρέση αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση 

Αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» µε 

διακριτικό τίτλο le passage που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου επειδή 

πληρούνται όλες 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: Ω8ΨΡΩΕ5-Ο∆Χ 

                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    113  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και 
Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και 
κρύας κουζίνας» που βρίσκεται στα Περατάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
24. Άγγελος Κωνσταντάκης  
25. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
26. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
27. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
28. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 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 πεισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει 
ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 37980/11-8-2014  αίτηση της Αναγνωστοπούλου Γεωργίας εκπροσώπου ετ. 
Αναγνωστοπούλου Γεωργίας και ΣΙΑ Ε.Ε κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση 
µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας» που 
βρίσκεται στα Περατάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

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

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

• την αίτηση της  εταιρίας : Αναγνωστοπούλου Γεωργίας και ΣΙΑ Ε. Ε   µε την οποία ζητά να 

του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 

 



 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην εταιρία : Αναγνωστοπούλου Γεωργία και ΣΙΑ Ε. Ε αδεία µουσικών οργάνων στο 

κατάστηµα της «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας» που βρίσκεται στα Περατάτα 

∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε  πληρούν όλες τις 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: Ω∆3ΕΩΕ5-7ΜΝ 

                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   114   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου  στην 
παραλία Πετανών στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα    και ώρα 12:30 η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
29. Άγγελος Κωνσταντάκης  
30. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
31. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
32. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
33. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  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 Προϊστάµενης 



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

Κατσίβελη που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 41785/5-9-2014 αίτηση της Μαριόλα Μπάρµπαρα Θωµάτου Μπαρτς του Στάνισλαβ 
Βλάντισλαβ  κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας που 
βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου  στην παραλία Πετανών στην Τ.Κ. Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής . 

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. Μαριόλα Μπάρµπαρα Θωµάτου Μπαρτς του Στάνισλαβ Βλάντισλαβ    µε 

την οποία ζητά τη χορήγηση  για την λειτουργία καντίνας , µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά  

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στην κ.  Μαριόλα Μπάρµπαρα Θωµάτου Μπαρτς του Στάνισλαβ Βλάντισλαβ  άδεια ίδρυσης 

και λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου  στην παραλία Πετανών στην Τ.Κ. 

Αγίας Θέκλης ∆.Ε. Παλικής .επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοσή  της. 

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: 7249ΩΕ5-ΣΩ7 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    115  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Εστιατόριο Μπαρ - Ψησταριά» 
που βρίσκεται στον Καραβάδο ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
34. Άγγελος Κωνσταντάκης  
35. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
36. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
37. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
38. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 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. 33957/18-7-2014  αίτηση της Στεφανάτου ∆ήµητρας του Ευσταθίου  κατατέθηκαν 
τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Εστιατόριο 
Μπαρ - Ψησταριά» που βρίσκεται στον Καραβάδο ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 

Εισηγούµεθα  θετικά  διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

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

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

• την αίτηση της   κ. ∆ήµητρας Στεφανάτου  µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια 

λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ.  ∆ήµητρα Σταφανάτου του Ευσταθίου  αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της 

«Εστιατόριο Μπαρ - Ψησταριά» που βρίσκεται στον Καραβάδο ∆ηµοτικής Ενότητας 

Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες 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: 74ΟΩΩΕ5-9ΣΚ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   116   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής 
εστίασης και αναψυχής –επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» 
στην οδό Αν. Βουή 24 –Αγία Ευφηµία της ∆.Ε Πυλαρέων. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή  και ώρα 
12:30 το µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
39. Άγγελος Κωνσταντάκης  
40. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
41. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
42. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
43. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  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 Προϊστάµενης 

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

Κατσιβέλη  που έχει ως εξής : 

Με την αριθ. πρωτ. 43583/17-9-2014  αίτηση της  κ. Μαρίας ∆ίπλα του Γεωργίου κατατέθηκαν  τα 

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

“επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής –επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής 

– κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην οδό Αν. Βουή 34 στην Αγία Ευφηµία της ∆.Ε Πυλαρέων. 

Παρακαλούµε όπως εγκριθεί το ανωτέρω στην αναφερόµενη γιατί υπάρχουν όλες 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.  Μαρίας ∆ίπλα µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την 

ίδρυση καταστήµατος, µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  

• τον προέλεγχο που διενεργήθηκε από την αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε τον οποίο 

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την ίδρυση του καταστήµατος. 

 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. ∆ίπλα Μαρία του Γεωργίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος “επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής –επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους 

γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» στην οδό Αν. Βουή 24 –Αγία Ευφηµία της ∆.Ε Πυλαρέων ,επειδή 

πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για την ίδρυσή του. 

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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    117  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας Εταιρείας 
Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
44. Άγγελος Κωνσταντάκης  
45. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
46. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
47. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
48. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την  εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  

 Με το αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας διαβίβασε στην υπηρεσία µας την από 28-8-2014 έκθεση 
ελέγχου που αφορά το κατάστηµα «καφετέρια» µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. 
Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. µε εισήγηση ολικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 Ν. 4235/2014 επειδή 
υφίσταται παραβίαση των όρων αδειοδότησης και υποτροπή σε µη συµµόρφωση σε συγκεκριµένη 
παράβαση. 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014 οι αρµόδιες αρχές δύνανται να 
προβούν στο µέτρο αναστολής λειτουργίας µιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα: 
α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων. 



β) Όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των 
αρµόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό 
διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών 
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως 
εξής: 
α) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 
β) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

 Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, η αρµόδια 
αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην 
αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ορίζεται 
σε αυτή. 

 Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η 
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας 
αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν 
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, 
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών 
ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της. 

Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
47 έως και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν. 
4235/14). 

Σε περίπτωση που κατά τις διαπιστώσεις τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια  υγεία έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

Η επιχείρηση  τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της 
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) 
εργασίµων ηµερών η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 4235/14. 

Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.  

Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης 
άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14 

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 η ΕΠΟΙΖΩ είναι αρµόδια για την ανάκληση ή 
την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και 
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 της 
Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονοµικής διάταξης µε το οποίο καθοριζόταν η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 
(προσωρινή – οριστική ανάκληση αδείας) στα ΚΥΕ εκ µέρους των ΟΤΑ. 

Είναι γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία Ν. 4235/14 αναφέρει ότι µε απόφαση της αδειοδοτούσας 
αρχής αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι το όργανο  που εκδίδει την 
ανωτέρω απόφαση (µονοµελές όργανο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Α/∆ήµαρχος ή ΕΠΟΙΖΩ). Κρίνουµε 
σκόπιµο ως υπηρεσία να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ΕΠΟΙΖΩ ως υπερκείµενο 



συλλογικό όργανο του ∆ήµου ώστε να µην πάσχει η απόφαση από άποψη νοµιµότητα σε ενδεχόµενη 
άσκηση ένστασης ή κατάθεσης ενδίκων µέσων 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για ολική αναστολή λειτουργίας 
της εγκατάστασης για πέντε ηµέρες και να αναθέσει στον ∆ήµαρχο ή στον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο την 
εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης . 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 43987/19-09-2014 
αίτηση της παραπάνω εταιρίας σύµφωνα µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης µέχρι να 
επανελεγχτούν από την αρµόδια ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας αίτηση 
για επανέλεγχο που έχουν καταθέσει. 

Στην συνέχεια η κ. Κατσιβέλη αναφέρει ότι υπάρχει εξέλιξη επί της  διαδικασίας για το θέµα  
αυτό  και συγκεκριµένα αναφέρει τα παρακάτω :  

Το µέτρο της ολικής αναστολής λειτουργίας καταστηµάτων σύµφωνα µε τον Ν. 4235/2014 
είναι καινούργιο διοικητικό µέτρο και η ∆/νση Υγείας δεν  έκανε πλήρη εφαρµογή  µε την έννοια ότι θα 
έπρεπε να τους καλέσει σε ακρόαση πριν την εισήγησης λήψης οποιοδήποτε επαχθούς διοικητικού 
µέτρου , αυτό δεν εφαρµόστηκε και  επειδή θεωρήσαµε ότι µέχρι σήµερα που θα συζητούσατε το θέµα 
η ∆/νση Υγείας θα µας έστελνε κάποιο έγγραφο , επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µας ενηµέρωσαν ότι 
πράγµατι είναι γνώστες και πράγµατι δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο  διαδικασία 
και θα καλέσουν σε ακρόαση άµεσα τους ενδιαφερόµενους. 

Πρόσθεσαν δε ότι ο λόγος  που δεν έχουν  ενηµερώσει  εγγράφως την  Υπηρεσία µας για την 
εξέλιξη αυτή , είναι ότι  όλα τα έγγραφα τους αποστέλλονται στην Κέρκυρα για υπογραφή γιατί δεν 
υπάρχει δυνατότητα υπογραφής τους στην Κεφαλονιά  και έτσι κωλυσιεργεί όλη η διαδικασία ,   η 
υπεύθυνη υπάλληλος της  ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας κ.  
Μαζαράκη µας ζήτησε προφορικά  να αιτηθούµε στην Επιτροπή σας την αναβολή της συζήτησής του 
εν λόγω θέµατος επειδή δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014. 

 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσίας  ζήτησε  και εγγράφως την επιβεβαίωση των παραπάνω  

µε το αρ. 44206/25-09-2014 έγγραφο µας προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας , ∆/νση Υγείας 
& Κοιν. Μέριµνας που έχει ως εξής : 
Θέµα: ΄΄ Αίτηση αναβολής λήψης απόφασης . ΄΄ 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του κ. Παπαδάτου Αντώνιου του Σπυρογιάννη, ιδιοκτήτη 
καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFÉ”, και 
παρακαλούµε να µας απαντήσετε αν εκκρεµεί κλήση προς ακρόαση από την υπηρεσία σας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4235/2014 η οποία αναστέλλει τις 
ενέργειες µας σύµφωνα µε την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου που µας κοινοποιήσατε µε το 
αριθ. πρωτ. 85740/24172/29-8-2014 έγγραφο σας. 
Επειδή αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου της υπηρεσίας σας µας έχουν αποσταλεί για 
τρία επιπλέον καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος παρακαλούµε ενηµερώστε µας 
εγγράφως αν η ανωτέρω διαδικασία εκκρεµεί και για τα καταστήµατα αυτά και συγκεκριµένα: 
1. κατάστηµα «καφετέρια» µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – 
Β. Σιµωτάς Ο.Ε (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 
28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
2. κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” 
ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 
έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
3. κατάστηµα «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία 
“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου (αριθ. Πρωτ. 85745/24175/29-8-2014 

έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου. 
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 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014.  



• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας(Τµήµα  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων) 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
 Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µε την επωνυµία 
“ANTICO” ιδιοκτησίας Εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών 
γιατί σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊστάµενης του   Τµήµατος   Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ,δεν έχει  ολοκληρωθεί  η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία  από   
την  ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας  εφόσον   δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 
4235/2014 . 
 
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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   118   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” ιδιοκτησίας Εταιρείας 
Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα     η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα    και ώρα 11:00 η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα 
από την αριθµό πρωτ.  /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 εννιά   (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
49. Άγγελος Κωνσταντάκης  
50. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
51. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
52. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
53. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την  εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  

 Με το αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας διαβίβασε στην υπηρεσία µας την από 28-8-2014 έκθεση 
ελέγχου που αφορά το κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” 
ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. µε εισήγηση ολικής αναστολής λειτουργίας της 
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 Ν. 
4235/2014 επειδή υφίσταται παραβίαση των όρων αδειοδότησης και υποτροπή σε µη συµµόρφωση 
σε συγκεκριµένη παράβαση. 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014 οι αρµόδιες αρχές δύνανται να 
προβούν στο µέτρο αναστολής λειτουργίας µιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα: 
α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων. 



β) Όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των 
αρµόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό 
διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών 
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως 
εξής: 
α) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 
β) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

 Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, η αρµόδια 
αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην 
αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ορίζεται 
σε αυτή. 

 Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η 
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας 
αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν 
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, 
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών 
ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της. 

Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
47 έως και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν. 
4235/14). 

Σε περίπτωση που κατά τις διαπιστώσεις τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια  υγεία έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

Η επιχείρηση  τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της 
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) 
εργασίµων ηµερών η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 4235/14. 

Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.  

Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης 
άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14 

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 η ΕΠΟΙΖΩ είναι αρµόδια για την ανάκληση ή 
την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και 
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 της 
Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονοµικής διάταξης µε το οποίο καθοριζόταν η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 
(προσωρινή – οριστική ανάκληση αδείας) στα ΚΥΕ εκ µέρους των ΟΤΑ. 

Είναι γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία Ν. 4235/14 αναφέρει ότι µε απόφαση της αδειοδοτούσας 
αρχής αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι το όργανο  που εκδίδει την 
ανωτέρω απόφαση (µονοµελές όργανο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Α/∆ήµαρχος ή ΕΠΟΙΖΩ). Κρίνουµε 
σκόπιµο ως υπηρεσία να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ΕΠΟΙΖΩ ως υπερκείµενο 



συλλογικό όργανο του ∆ήµου ώστε να µην πάσχει η απόφαση από άποψη νοµιµότητα σε ενδεχόµενη 
άσκηση ένστασης ή κατάθεσης ενδίκων µέσων 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για ολική αναστολή λειτουργίας 
της εγκατάστασης για πέντε ηµέρες και να αναθέσει στον ∆ήµαρχο ή στον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο την 
εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης  

Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 43987/19-09-2014 
αίτηση της παραπάνω εταιρίας σύµφωνα µε την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης µέχρι να 
επανελεγχτούν από την αρµόδια ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας αίτηση 
για επανέλεγχο που έχουν καταθέσει. 

Στην συνέχεια η κ. Κατσιβέλη αναφέρει ότι υπάρχει εξέλιξη επί της  διαδικασίας για το θέµα  
αυτό  και συγκεκριµένα αναφέρει τα παρακάτω :  

Το µέτρο της ολικής αναστολής λειτουργίας καταστηµάτων σύµφωνα µε τον Ν. 4235/2014 
είναι καινούργιο διοικητικό µέτρο και η ∆/νση Υγείας δεν  έκανε πλήρη εφαρµογή  µε την έννοια ότι θα 
έπρεπε να τους καλέσει σε ακρόαση πριν την εισήγησης λήψης οποιοδήποτε επαχθούς διοικητικού 
µέτρου , αυτό δεν εφαρµόστηκε και  επειδή θεωρήσαµε ότι µέχρι σήµερα που θα συζητούσατε το θέµα 
η ∆/νση Υγείας θα µας έστελνε κάποιο έγγραφο , επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µας ενηµέρωσαν ότι 
πράγµατι είναι γνώστες και πράγµατι δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο  διαδικασία 
και θα καλέσουν σε ακρόαση άµεσα τους ενδιαφερόµενους. 

Πρόσθεσαν δε ότι ο λόγος  που δεν έχουν  ενηµερώσει  εγγράφως την  Υπηρεσία µας για την 
εξέλιξη αυτή , είναι ότι  όλα τα έγγραφα τους αποστέλλονται στην Κέρκυρα για υπογραφή γιατί δεν 
υπάρχει δυνατότητα υπογραφής τους στην Κεφαλονιά  και έτσι κωλυσιεργεί όλη η διαδικασία ,   η 
υπεύθυνη υπάλληλος της  ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας κ.  
Μαζαράκη µας ζήτησε προφορικά  να αιτηθούµε στην Επιτροπή σας την αναβολή της συζήτησής του 
εν λόγω θέµατος επειδή δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014. 

 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσίας  ζήτησε  και εγγράφως την επιβεβαίωση των παραπάνω  

µε το αρ. 44206/25-09-2014 έγγραφο µας προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας , ∆/νση Υγείας 
& Κοιν. Μέριµνας που έχει ως εξής : 
Θέµα: ΄΄ Αίτηση αναβολής λήψης απόφασης . ΄΄ 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του κ. Παπαδάτου Αντώνιου του Σπυρογιάννη, ιδιοκτήτη 
καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFÉ”, και 
παρακαλούµε να µας απαντήσετε αν εκκρεµεί κλήση προς ακρόαση από την υπηρεσία σας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4235/2014 η οποία αναστέλλει τις 
ενέργειες µας σύµφωνα µε την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου που µας κοινοποιήσατε µε το 
αριθ. πρωτ. 85740/24172/29-8-2014 έγγραφο σας. 
Επειδή αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου της υπηρεσίας σας µας έχουν αποσταλεί για 
τρία επιπλέον καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος παρακαλούµε ενηµερώστε µας 
εγγράφως αν η ανωτέρω διαδικασία εκκρεµεί και για τα καταστήµατα αυτά και συγκεκριµένα: 
1. κατάστηµα «καφετέρια» µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – 
Β. Σιµωτάς Ο.Ε (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 
28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
2. κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” 
ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 
έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
3. κατάστηµα «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία 
“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου (αριθ. Πρωτ. 85745/24175/29-8-2014 

έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου. 
 

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 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014.  



 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας(Τµήµα  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων). 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
1. Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του καταστήµατος   
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς 
– Β. Σιµωτάς Ο.Ε. για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών γιατί σύµφωνα µε την εισήγηση της 
Προϊστάµενης του   Τµήµατος   Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ,δεν έχει  
ολοκληρωθεί  η προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία  από   την  ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας  εφόσον   δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια 
της ακρόασης σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014 . 
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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   326 η  Σεπτεµβρίου  
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   119   /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “SPORTS 
CAFE” ιδιοκτησίας Παπαδάτου Αντώνιου 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή    και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44681 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
54. Άγγελος Κωνσταντάκης  
55. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
56. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
57. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
58. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την  εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  

 Με το αριθ. Πρωτ. 85740/24172/29-8-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας διαβίβασε στην υπηρεσία µας την από 28-8-2014 έκθεση 
ελέγχου που αφορά το κατάστηµα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFE” ιδιοκτησίας 
Παπαδάτου Αντώνιου µε εισήγηση ολικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 Ν. 4235/2014 επειδή 
υφίσταται παραβίαση των όρων αδειοδότησης και υποτροπή σε µη συµµόρφωση σε συγκεκριµένη 
παράβαση. 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014 οι αρµόδιες αρχές δύνανται να 
προβούν στο µέτρο αναστολής λειτουργίας µιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα: 



α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων. 
β) Όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των 
αρµόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό 
διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών 
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως 
εξής: 
α) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 
β) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

 Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, η αρµόδια 
αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην 
αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ορίζεται 
σε αυτή. 

 Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η 
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας 
αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν 
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, 
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών 
ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της. 

Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
47 έως και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν. 
4235/14). 

Σε περίπτωση που κατά τις διαπιστώσεις τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια  υγεία έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

Η επιχείρηση  τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της 
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) 
εργασίµων ηµερών η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 4235/14. 

Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.  

Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης 
άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14 

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 η ΕΠΟΙΖΩ είναι αρµόδια για την ανάκληση ή 
την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και 
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 της 
Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονοµικής διάταξης µε το οποίο καθοριζόταν η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 
(προσωρινή – οριστική ανάκληση αδείας) στα ΚΥΕ εκ µέρους των ΟΤΑ. 

Είναι γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία Ν. 4235/14 αναφέρει ότι µε απόφαση της αδειοδοτούσας 
αρχής αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι το όργανο  που εκδίδει την 



ανωτέρω απόφαση (µονοµελές όργανο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Α/∆ήµαρχος ή ΕΠΟΙΖΩ). Κρίνουµε 
σκόπιµο ως υπηρεσία να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ΕΠΟΙΖΩ ως υπερκείµενο 
συλλογικό όργανο του ∆ήµου ώστε να µην πάσχει η απόφαση από άποψη νοµιµότητα σε ενδεχόµενη 
άσκηση ένστασης ή κατάθεσης ενδίκων µέσων 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για ολική αναστολή λειτουργίας 
της εγκατάστασης για πέντε ηµέρες και να αναθέσει στον ∆ήµαρχο ή στον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο την 
εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης . 

 
Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 44206/19-09-2014 

αίτηση της παραπάνω εταιρίας σύµφωνα µε την οποία δεν έχει κληθεί σε ακρόαση από την αρµόδια 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 
4235/2014 και ζητά από την Επιτροπή να αποφασίσει µετά την εφαρµογή από την παραπάνω 
Υπηρεσία της νόµιµης διαδικασίας. 

Στην συνέχεια η κ. Κατσιβέλη αναφέρει ότι υπάρχει εξέλιξη επί της  διαδικασίας για το θέµα  
αυτό  και συγκεκριµένα αναφέρει τα παρακάτω :  

Το µέτρο της ολικής αναστολής λειτουργίας καταστηµάτων σύµφωνα µε τον Ν. 4235/2014 
είναι καινούργιο διοικητικό µέτρο και η ∆/νση Υγείας δεν  έκανε πλήρη εφαρµογή  µε την έννοια ότι θα 
έπρεπε να τους καλέσει σε ακρόαση πριν την εισήγησης λήψης οποιοδήποτε επαχθούς διοικητικού 
µέτρου , αυτό δεν εφαρµόστηκε και  επειδή θεωρήσαµε ότι µέχρι σήµερα που θα συζητούσατε το θέµα 
η ∆/νση Υγείας θα µας έστελνε κάποιο έγγραφο , επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µας ενηµέρωσαν ότι 
πράγµατι είναι γνώστες και πράγµατι δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο  διαδικασία 
και θα καλέσουν σε ακρόαση άµεσα τους ενδιαφερόµενους. 

Πρόσθεσαν δε ότι ο λόγος  που δεν έχουν  ενηµερώσει  εγγράφως την  Υπηρεσία µας για την 
εξέλιξη αυτή , είναι ότι  όλα τα έγγραφα τους αποστέλλονται στην Κέρκυρα για υπογραφή γιατί δεν 
υπάρχει δυνατότητα υπογραφής τους στην Κεφαλονιά  και έτσι κωλυσιεργεί όλη η διαδικασία ,   η 
υπεύθυνη υπάλληλος της  ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας κ.  
Μαζαράκη µας ζήτησε προφορικά  να αιτηθούµε στην Επιτροπή σας την αναβολή της συζήτησής του 
εν λόγω θέµατος επειδή δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014. 

 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσίας  ζήτησε  και εγγράφως την επιβεβαίωση των παραπάνω  

µε το αρ. 44206/25-09-2014 έγγραφο µας προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας , ∆/νση Υγείας 
& Κοιν. Μέριµνας που έχει ως εξής : 
Θέµα: ΄΄ Αίτηση αναβολής λήψης απόφασης . ΄΄ 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του κ. Παπαδάτου Αντώνιου του Σπυρογιάννη, ιδιοκτήτη 
καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFÉ”, και 
παρακαλούµε να µας απαντήσετε αν εκκρεµεί κλήση προς ακρόαση από την υπηρεσία σας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4235/2014 η οποία αναστέλλει τις 
ενέργειες µας σύµφωνα µε την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου που µας κοινοποιήσατε µε το 
αριθ. πρωτ. 85740/24172/29-8-2014 έγγραφο σας. 
Επειδή αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου της υπηρεσίας σας µας έχουν αποσταλεί για 
τρία επιπλέον καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος παρακαλούµε ενηµερώστε µας 
εγγράφως αν η ανωτέρω διαδικασία εκκρεµεί και για τα καταστήµατα αυτά και συγκεκριµένα: 
1. κατάστηµα «καφετέρια» µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – 
Β. Σιµωτάς Ο.Ε (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 
28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
2. κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” 
ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 
έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
3. κατάστηµα «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία 
“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου (αριθ. Πρωτ. 85745/24175/29-8-2014 

έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου. 
 

 



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 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014.  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας(Τµήµα  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων) 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του καταστήµατος    
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFE” ιδιοκτησίας Παπαδάτου Αντώνιου για χρονικό 
διάστηµα πέντε (5) ηµερών γιατί σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊστάµενης του   Τµήµατος   
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ,δεν έχει  ολοκληρωθεί  η προβλεπόµενη 
από τον νόµο διαδικασία  από   την  ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 
Κεφαλληνίας  εφόσον   δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014 . 
 
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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   326 η  Σεπτεµβρίου  
2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   120 /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Ολική αναστολή λειτουργίας επιχείρησης µε την επωνυµία “ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας 
Σταµένη Φώτιου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26  η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή    και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44681 /23-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
59. Άγγελος Κωνσταντάκης  
60. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
61. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
62. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
63. Σπυρίδων Ματιάτος 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής την  εισήγηση της Προϊστάµενης του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  που έχει ως εξής :  

 Με το αριθ. Πρωτ. 85745/24175/29-8-2014 έγγραφο της η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας διαβίβασε στην υπηρεσία µας την από 28-8-2014 έκθεση 
ελέγχου που αφορά το κατάστηµα «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία 
“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου µε εισήγηση ολικής αναστολής λειτουργίας της 
επιχείρησης για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 ββ 
Ν. 4235/2014 επειδή υφίσταται παραβίαση των όρων αδειοδότησης και υποτροπή σε µη συµµόρφωση 
σε συγκεκριµένη παράβαση. 
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4235/2014 οι αρµόδιες αρχές δύνανται να 
προβούν στο µέτρο αναστολής λειτουργίας µιας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων για ορισµένο 
χρονικό διάστηµα: 



α) Όταν κατά τον επίσηµο έλεγχο διαπιστώνεται µη συµµόρφωση που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
τη δηµόσια υγεία και οδηγεί στην ανάγκη λήψης άµεσων µέτρων. 
β) Όταν η επιχείρηση δεν λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα συµµόρφωσης προς τις συστάσεις των 
αρµόδιων αρχών για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της κείµενης νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 3. 

Το µέτρο της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, επιβάλλεται, για χρονικό 
διάστηµα ανάλογο µε εκείνο που απαιτείται για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων διορθωτικών 
µέτρων, ώστε η επιχείρηση να εναρµονιστεί µε τις εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές απαιτήσεις, ως 
εξής: 
α) Επιβάλλεται µερική αναστολή λειτουργίας σε µία ή περισσότερες παραγωγικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 
β) Επιβάλλεται ολική αναστολή λειτουργίας στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 

 Για την επιβολή του µέτρου της αναστολής της λειτουργίας µίας εγκατάστασης, η αρµόδια 
αρχή που διενήργησε τον έλεγχο µε αιτιολογηµένη έκθεση ελέγχου, εισηγείται άµεσα στην 
αδειοδοτούσα αρχή τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, που κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34, αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ορίζεται 
σε αυτή. 

 Για την άρση της απόφασης αναστολής της λειτουργίας της εγκατάστασης απαιτείται η 
έκδοση σχετικής απόφασης της αδειοδοτούσας αρχής, αφού προηγουµένως οι ελεγκτές της αρµόδιας 
αρχής βεβαιώσουν εγγράφως, ότι πραγµατοποιήθηκαν όλες οι διορθωτικές ενέργειες και δεν 
συντρέχουν πλέον οι λόγοι που επέβαλαν τη µερική ή ολική αναστολή της λειτουργίας της 
εγκατάστασης. 

Με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας αρχής που 
διενήργησε τον έλεγχο, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας µίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίµων, 
δηλαδή παύει η λειτουργία της, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α) όταν συντρέχουν λόγοι τεχνικής ή άλλης αδυναµίας εκτέλεσης των καθορισµένων διορθωτικών 
ενεργειών, µε συνέπεια να µην είναι εφικτή η συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, 
β) όταν η επιχείρηση τροφίµων δεν συµµορφωθεί προς την απόφαση αναστολής λειτουργίας της. 

Η απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στην επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
47 έως και 57 του Ν. 2717/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας» όπως ισχύει (άρθρο 34 Ν. 
4235/14). 

Σε περίπτωση που κατά τις διαπιστώσεις τίθεται σε κίνδυνο η δηµόσια  υγεία έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 

Η επιχείρηση  τροφίµων δύναται να καταθέσει ένσταση στην προϊσταµένη αρχή της 
αδειοδοτούσας αρχής που εξέδωσε την απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
της ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση της 
εν λόγω απόφασης. Η προϊσταµένη αρχή εκδίδει  απόφαση επί της ένστασης εντός επτά (7) 
εργασίµων ηµερών η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 34 Ν. 4235/14. 

Η απόφαση επί της ένστασης ή η απόφαση επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή 
ανάκλησης της αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης αν δεν υποβληθεί ένσταση εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, θεωρείται οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή.  

Η άσκηση ένστασης και η προθεσµία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
επιβολής του µέτρου της αναστολής λειτουργίας ή ανάκλησης της αδείας λειτουργίας εγκατάστασης 
άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4235/14 

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 η ΕΠΟΙΖΩ είναι αρµόδια για την ανάκληση ή 
την οριστική αφαίρεση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων επιχειρήσεων και 
λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 20 του Ν. 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 της 
Υ1γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονοµικής διάταξης µε το οποίο καθοριζόταν η διαδικασία επιβολής κυρώσεων 
(προσωρινή – οριστική ανάκληση αδείας) στα ΚΥΕ εκ µέρους των ΟΤΑ. 

Είναι γεγονός ότι η νέα νοµοθεσία Ν. 4235/14 αναφέρει ότι µε απόφαση της αδειοδοτούσας 
αρχής αναστέλλεται η λειτουργία της εγκατάστασης για ορισµένο χρονικό διάστηµα ύστερα από 
εισήγηση της αρµόδιας ελεγκτικής αρχής χωρίς να διευκρινίζεται ποιο είναι το όργανο  που εκδίδει την 



ανωτέρω απόφαση (µονοµελές όργανο ∆ήµαρχος ή αρµόδιος Α/∆ήµαρχος ή ΕΠΟΙΖΩ). Κρίνουµε 
σκόπιµο ως υπηρεσία να εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στην ΕΠΟΙΖΩ ως υπερκείµενο 
συλλογικό όργανο του ∆ήµου ώστε να µην πάσχει η απόφαση από άποψη νοµιµότητα σε ενδεχόµενη 
άσκηση ένστασης ή κατάθεσης ενδίκων µέσων 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η ΕΠΟΙΖΩ να λάβει απόφαση για ολική αναστολή λειτουργίας 
της εγκατάστασης για πέντε ηµέρες και να αναθέσει στον ∆ήµαρχο ή στον αρµόδιο Α/∆ήµαρχο την 
εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης  

 
Στην συνέχεια η κ. Κατσιβέλη αναφέρει ότι υπάρχει εξέλιξη επί της  διαδικασίας για το θέµα  

αυτό  και συγκεκριµένα αναφέρει τα παρακάτω :  
Το µέτρο της ολικής αναστολής λειτουργίας καταστηµάτων σύµφωνα µε τον Ν. 4235/2014 

είναι καινούργιο διοικητικό µέτρο και η ∆/νση Υγείας δεν  έκανε πλήρη εφαρµογή  µε την έννοια ότι θα 
έπρεπε να τους καλέσει σε ακρόαση πριν την εισήγησης λήψης οποιοδήποτε επαχθούς διοικητικού 
µέτρου , αυτό δεν εφαρµόστηκε και  επειδή θεωρήσαµε ότι µέχρι σήµερα που θα συζητούσατε το θέµα 
η ∆/νση Υγείας θα µας έστελνε κάποιο έγγραφο , επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά και µας ενηµέρωσαν ότι 
πράγµατι είναι γνώστες και πράγµατι δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από τον νόµο  διαδικασία 
και θα καλέσουν σε ακρόαση άµεσα τους ενδιαφερόµενους. 

Πρόσθεσαν δε ότι ο λόγος  που δεν έχουν  ενηµερώσει  εγγράφως την  Υπηρεσία µας για την 
εξέλιξη αυτή , είναι ότι  όλα τα έγγραφα τους αποστέλλονται στην Κέρκυρα για υπογραφή γιατί δεν 
υπάρχει δυνατότητα υπογραφής τους στην Κεφαλονιά  και έτσι κωλυσιεργεί όλη η διαδικασία ,   η 
υπεύθυνη υπάλληλος της  ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας κ.  
Μαζαράκη µας ζήτησε προφορικά  να αιτηθούµε στην Επιτροπή σας την αναβολή της συζήτησής του 
εν λόγω θέµατος επειδή δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014. 

 
Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσίας  ζήτησε  και εγγράφως την επιβεβαίωση των παραπάνω  

µε το αρ. 44206/25-09-2014 έγγραφο µας προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας , ∆/νση Υγείας 
& Κοιν. Μέριµνας που έχει ως εξής : 
Θέµα: ΄΄ Αίτηση αναβολής λήψης απόφασης . ΄΄ 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αίτηση του κ. Παπαδάτου Αντώνιου του Σπυρογιάννη, ιδιοκτήτη 
καταστήµατος «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» µε την επωνυµία “SPORTS CAFÉ”, και 
παρακαλούµε να µας απαντήσετε αν εκκρεµεί κλήση προς ακρόαση από την υπηρεσία σας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 9 Ν. 4235/2014 η οποία αναστέλλει τις 
ενέργειες µας σύµφωνα µε την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου που µας κοινοποιήσατε µε το 
αριθ. πρωτ. 85740/24172/29-8-2014 έγγραφο σας. 
Επειδή αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου της υπηρεσίας σας µας έχουν αποσταλεί για 
τρία επιπλέον καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος παρακαλούµε ενηµερώστε µας 
εγγράφως αν η ανωτέρω διαδικασία εκκρεµεί και για τα καταστήµατα αυτά και συγκεκριµένα: 
1. κατάστηµα «καφετέρια» µε την επωνυµία “ANTICO” ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – 
Β. Σιµωτάς Ο.Ε (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 
28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
2. κατάστηµα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς εργαστήριο)» µε την επωνυµία “∆Ω∆ΩΝΗ” 
ιδιοκτησίας εταιρείας Θ. Κολυβάς – Β. Σιµωτάς Ο.Ε. (αριθ. Πρωτ. 85686/24148/29-8-2014 
έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου) 
3. κατάστηµα «καφετέρια σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία 
“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη Φώτιου (αριθ. Πρωτ. 85745/24175/29-8-2014 

έγγραφο σας µε συνηµµένη την από 28-8-2014 έκθεση ελέγχου. 
 

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 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014.  



• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας(Τµήµα  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 

Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων) 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Την αναβολή της συζήτησης για την ολική αναστολή της λειτουργίας του καταστήµατος   «καφετέρια 
σνακ µπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο)» µε την επωνυµία“ΡΟΚΟΜΕΛΑ∆ΙΚΟ” ιδιοκτησίας Σταµένη 
Φώτιου  για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ηµερών γιατί σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊστάµενης του   
Τµήµατος   Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων ,δεν έχει  ολοκληρωθεί  η 
προβλεπόµενη από τον νόµο διαδικασία  από   την  ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Π.Ε. Κεφαλληνίας  εφόσον   δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκ µέρους τους η ενέργεια της ακρόασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν 4235/2014 . 
 
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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    121  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  της 27592/2014 αίτησης. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /22-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
64. Άγγελος Κωνσταντάκης  
65. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
66. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
67. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
68. Σπυρίδων Ματιάτος 

 
Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 27592/2014 αίτησης». 
 Έθεσε υπόψη της Επιτροπής  την 27592/2014 αίτηση των   κ. κ. Κων/νου Μαρκάτου – Ελένης  
Μαρκάτου – Ιωάννη Γαβριελάτου  και  Βασιλικής Αλεξάτου που έχει ως εξής:   



 

 

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  από 20-08-2014 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής: 



 

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

• την αίτηση των κ. κ. Κων/νου Μαρκάτου – Ελένης  Μαρκάτου - Ιωάννη Γαβριελάτου και  

Βασιλικής Αλεξάτου 

• την  από 20-08-/2014  της  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 



 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Γνωµοδοτεί   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τα παρακάτω: 

 Να µην χορηγηθούν  οι  αιτούµενες προς παραχώρηση  4 (τέσσαρες)  θέσεις στάθµευσης επί της  
οδού Μολφέτα στο Αργοστόλι στους κ. κ. Κων/νο  Μαρκάτο  - Ελένη Μαρκάτου - Ιωάννη Γαβριελάτο 
και  Βασιλική Αλεξάτου διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δεν υπάρχει νοµικό 
πλαίσιο για την χορήγησή τους. 

 Αφού διαβάστηκε 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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    122  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 27400/2014 αίτησης. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα    26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /23-09-2014 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). 
 

Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 27400/2014 αίτησης». 
 Έθεσε υπόψη της Επιτροπής    τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την 27400/17-06-2014 αίτηση του κ. Νικολάου Κοιλιά υπεύθυνου του καταστήµατος της 
Τράπεζας Πειραιώς στην  Πλατεία Ρωµανού 4 στο Αργοστόλι ζητείτε η έγκριση για την τοποθέτηση επί 
του πεζοδροµίου της οδού Λιθόστρωτου χαµηλών µεταλλικών στύλων ίδιου τύπου µε εκείνα που ήδη 
υπάρχουν στην πρόσοψη της εν λόγω  Τράπεζας προκειµένου να προστατευθεί και η πίσω όψη  από 
τα παρανόµως σταθµευµένα αυτοκίνητα επί του πεζοδροµίου. 

Με την από 20-08-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα αναφέρει τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 & 6.1 του παραρτήµατος ΙΙ της απόφασης Υπ. ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 10788/2014 (ΦΕΚ 
285∆/2004 ) σε όλα τα πεζοδρόµια επιβάλλεται η διαµόρφωση ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών 
ελάχιστου πλάτους 1,20 µ που είναι ελεύθερη από κάθε είδους εµπόδια ,για την συνεχή ,ασφαλή και 
ανεµπόδιστη κυκλοφορία. 

Κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του πεζοδροµίου στην θέση αυτή 
είναι 0,80  µε αποτέλεσµα η τοποθέτηση µεταλλικών στύλων να το µειώσει περαιτέρω και να εµποδίζει 
την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν 3852/2010 
εισηγούµεθα να µην χορηγηθεί άδεια τοποθέτησης µεταλλικών στύλων επί του πεζοδροµίου της οδού 
Λιθόστρωτου όπισθεν της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. 



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

• την αίτηση του  κ. Νικολάου Κοιλιά  

• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
∆εν χορηγεί άδεια τοποθέτησης µεταλλικών στύλων επί του πεζοδροµίου της οδού 

Λιθόστρωτου όπισθεν της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στο Αργοστόλι. 

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 18 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   26 η  Σεπτεµβρίου  2014 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    123  /2014 

 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί  της 36910/2014 αίτησης. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   26 η   Σεπτεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα  Παρασκευή   και ώρα 
12:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 44683 /22-09-2014 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  οκτώ   (8 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.   Μιχαήλ Γάκης                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης 
2.   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                    Σπυρίδων Σαµούρης. 
3.   Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
69. Άγγελος Κωνσταντάκης  
70. Γεώργιος Τζωρτζάτος  
71. Γεράσιµος ∆ηµητράτος 
72. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
73. Σπυρίδων Ματιάτος 

 
Ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδωνας Ματιάτος , εισηγούµενος το 6 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 36910/2014 αίτησης». 
 Έθεσε υπόψη της Επιτροπής    τα παρακάτω:  

Σύµφωνα µε την 36910/2014 αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Καούρη ζητήται να του παραχωρηθεί θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας του επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι  . 

Με την από 22-07-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα αφού αναφέρεται  την 
κείµενη νοµοθεσία  έχει ως εξής :  

Να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας του κ. 
Σπυρίδωνα Κακούρη επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών  

Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντια σήµανσης  , θα γίνει από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

Ο αιτών κ .Σπυρίδων Κακούρης υποχρεούται , εφόσον επιθυµεί την ανανέωση (πριν την λήξη ) της  
παραχώρησης της θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ , να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Επίσης 



υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο για το ενδεχόµενο µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν, 
αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλαγή αριθµού κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 90/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία  οµόφωνα γνωµοδοτεί για την χορήγηση αναπηρικής 
θέσης στάθµευσης του αυτοκινήτου του κ. Σπυρίδωνα Κακούρη  κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας 
του επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι. 

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

• την αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Κακούρη  

• την 90/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Γνωµοδοτεί   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  τα παρακάτω: 

1. Να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ κάτω από το µπαλκόνι της κατοικίας του κ. 
Σπυρίδωνα Κακούρη επί της οδού Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών  

2. Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντια σήµανσης  , θα γίνει από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 

3. Ο  κ .Σπυρίδων Κακούρης υποχρεούται , εφόσον επιθυµεί την ανανέωση (πριν την λήξη ) της  
παραχώρησης της θέσεως στάθµευσης ΑΜΕΑ , να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Επίσης 
υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο για το ενδεχόµενο µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν, 
αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλαγή αριθµού κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π. 

 Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

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

 

 

 


