ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

16 /2015

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του
Γυµνασίου Μεσοβουνίων.

168/12-09-2014 αιτήµατος του

Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677 /24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 )και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
« Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 168/12-09-2014 αιτήµατος του Γυµνασίου
Μεσοβουνίων .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παραπάνω αίτηση σύµφωνα µε την οποία ζητείται
να γίνει κίτρινη διαγράµµιση ή µε απαγορευτικό σήµα στάθµευσης η αποτροπή στάθµευσης οχηµάτων
στο «µέτωπο» της µικρής Πλατείας Μεσοβουνίων (έναντι καφενείου «Η Συνάντηση»)
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής όπως γνωµοδοτήσουν προς στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης οχηµάτων έµπροσθεν (µέτωπο)
της Πλατείας Μεσοβουνίων στο σταυροδρόµι , αλλά και στις γωνίες της Πλατείας σύµφωνα µε τον
Κ.Ο.Κ .
Επίσης να εφαρµοστεί στη θέση αυτή κατακόρυφη και οριζόντια οδική σήµανση και αναλυτικά:
1. Τοποθέτηση κίτρινης διαγράµµισης
2. Τοποθέτηση ρυθµιστικής πινακίδας (Ρ-40) (απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση).
3. Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από το
∆ήµο.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
την εισήγηση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαγόρευση της στάσης και

στάθµευσης οχηµάτων έµπροσθεν (µέτωπο) της Πλατείας Μεσοβουνίων στο σταυροδρόµι , αλλά και
στις γωνίες της Πλατείας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ .
Επίσης να εφαρµοστεί στη θέση αυτή κατακόρυφη και οριζόντια οδική σήµανση και αναλυτικά:
1. Τοποθέτηση κίτρινης διαγράµµισης
2. Τοποθέτηση ρυθµιστικής πινακίδας (Ρ-40) (απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση).
3. Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από το
∆ήµο.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

Α∆Α: 71ΨΡΩΕ5-ΑΟΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17 /2015

ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής εστίασης και

αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους
γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Λακήθρας ∆ηµοτικής
Ενότητας Λειβαθούς .

Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 η το πρωί , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677/24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

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

Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 5757/17-2-2015 αίτηση τoυ κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου του ∆ιονυσίου
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής
εστίασης και αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος
(ζεστής και κρύας κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Λακήθρας ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς .
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση του κ . Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο του ∆ιονυσίου , προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
«επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Λακήθρας ∆ηµοτικής
Ενότητας Λειβαθούς διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 76ΝΒΩΕ5-9ΣΤ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18 /2015

ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους
γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής
Ενότητας Λειβαθούς

Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 η το πρωί , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677/24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

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

του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 6006/18-2-2015

αίτηση της Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου κατατέθηκαν τα

νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους
γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας
Λειβαθούς.
Εισηγούµεθα θετικά διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• Το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010
•

το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)

την αίτηση της κ . Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου
µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Τσαδήµα Μαρία του Γεωργίου, προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση
µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: 79∆ΜΩΕ5-ΒΒ0

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19 /2015

ΘΕΜΑ : Αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση αναψυχής καθώς
και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση
αναψυχής» µε διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΗ ΚΛΕΙΩΣ που βρίσκεται στην
Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677/24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης « Χορήγηση
Άδειών µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» .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. 4473/4-2-2015 αίτηση του Μιχαλάτου Γερασίµου του ∆ιονυσίου κατατέθηκαν τα
νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση
αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση
αναψυχής» µε διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΗ ΚΛΕΙΩΣ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το
αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•

την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

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

•

την αίτηση του κ. Μιχαλάτου Γερασίµου του ∆ιονυσίου µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά .

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Μιχαλάτο Γεράσιµο του ∆ιονυσίου αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του
«επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –
επιχείρηση αναψυχής» µε διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΗ ΚΛΕΙΩΣ που βρίσκεται στην Τ.Κ.
Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς, διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το αριθ.
86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Α∆Α: 77ΗΠΩΕ5-Ρ0Χ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20 /2015
ΘΕΜΑ : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχή επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ
Αγία Ευφηµία Ο.Τ 29 ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677/24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης « Χορήγηση
Άδειών µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος» .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. 4557/6-2-2015 αίτηση της ∆ίπλα Μαρίας του Γεωργίου κατατέθηκαν τα νόµιµα
δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση µαζικής
εστίασης και αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» που
βρίσκεται στην Τ.Κ Αγία Ευφηµία Ο.Τ 29 ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το
αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•

την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

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

•

την αίτηση της

κ. ∆ίπλα Μαρίας του Γεωργίου 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. ∆ίπλα Μαρία

του Γεωργίου αδεία

µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της

«επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής
κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ Αγία Ευφηµία Ο.Τ 29 ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων, διότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις σύµφωνα και µε το αριθ. 86708/24424/29-10-2014 έγγραφο ∆/νσης
∆ηµόσιας Υγείας
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

21 /2015

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση χώρου στην κεντρική
Πλατεία Αργοστολίου.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677 /24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης :« Γνωµοδότηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση χώρου στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ . 24/ 9-02-2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία

αναφέρει τα παρακάτω :
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 24/2015 γνωµοδότηση της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.2/2015 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου της 9/2/2015.
Αριθ. Απόφασης 24/2015

Περίληψη
Παραχώρηση χρήσης κεντρικής πλατειάς

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 9/2/2015 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 9 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε αίτηση για παραχώρηση χώρου κεντρικής πλατείας Αργοστολίου για διοργάνωση του
διεθνούς φεστιβάλ γυµναστικής γι όλους ‘ Άννα Πολλάτου» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2015 που θα διεξαχθεί από
24-29/6/2015
Ακλούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα αποφάσισε να
να παραχωρηθεί χώρος 24/6/2015 και 25/6/2015 στην Κεντρική πλατεία Αργοστολίου για διοργάνωση
του διεθνούς φεστιβάλ γυµναστικής Γα Όλους «Άννα Πολλάτου» ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2015 που θα διεξαχθεί
από µε την προϋπόθεση να τηρηθούν όλα τα µέτρα ασφάλειας που χρειάζονται.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 24/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής όπως γνωµοδοτήσουν στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου
στον Αθλητικό Γυµναστικό Σύλλογο «ΕΠΤΑΝΗΣΟΝ Κεφαλληνίας» από τις 24-06-2015 έως και 25-062015 για τις προπονήσεις και διεξαγωγή της τελετής έναρξης του 27ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Γυµναστικής
για Όλους «Άννα Πολλάτου» Κεφαλονιά 2015.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010
την 24/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και
την εισήγηση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στην

Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου στον Αθλητικό Γυµναστικό Σύλλογο «ΕΠΤΑΝΗΣΟΝ Κεφαλληνίας» από
τις 24-06-2015 έως και 25-06-2015 για τις προπονήσεις και την διεξαγωγή της τελετής έναρξης του
27ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Γυµναστική για Όλους «Άννα Πολλάτου» Κεφαλονιά 2015.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

22 /2015

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 40750/1-09-2014 αίτησης .
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677 /24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 ) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
« Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 40750/1-09-2014 αίτησης .» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την παραπάνω αίτηση της κ. Καίτης Κολώνια κατοίκου Κάστρου σύµφωνα µε την οποία

ζητείται η κοπή του δένδρου (κουκουναριά) που βρίσκεται έξω από το σπίτι της στον Οικισµό
Κάστρο της ∆.Ε Λειβαθούς ,γιατί έχει δηµιουργήσει µεγάλη ζηµιά στην κατοικία της.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής :
1) Την από 5-09-2014 έκθεση αυτοψίας του Γεωπονου του ∆ήµου . Αγγέλου
Παπαγγελόπουλου η οποία στην οποί αναφέρει τα παρακάτω:

2 . Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. Πρωτ. 46129/1-10-2014
γνωµοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Περατάτων σύµφωνα µε την οποία αναλυτικά έχει
ως εξής:

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :

O Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι το δένδρο αυτό είχε φυτευτεί από τον πατέρα της αιτούσης είναι
πολύ πλησίον στην µάντρα του σπιτιού της και πιστεύει ότι κανείς δεν θα ήθελε ένα δένδρο να κάνει
ζηµιές στην ιδιοκτησία του, αναφέρει επίσης στα Μέλη της Επιτροπής πως το δένδρο αυτό έχει ήδη

κάνει ζηµιά στην ιδιοκτησία της κ. Κολώνια και προτείνει προκειµένου να προφυλαχθεί από
περαιτέρω ανεπανόρθωτες ζηµιές που θα έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτήσει αποζηµίωση από τον
∆ήµο , να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κοπή του.
Ο κ. ∆ηµητράτος αναφέρει ότι η κουκουναριά είναι µάλλον προστατευόµενο είδος και συγκεκριµένα
Χαλέπιος Πεύκη.
Αµέσως µετά ο Πρόεδρος επικοινώνησε µε τον εισηγούµενο του θέµατος Γεωπόνο του ∆ήµου κ. Άγγελο
Παπαγγελόπουλο ο οποίος διαβεβαίωσε την Επιτροπή δεν περιλαµβάνεται το δένδρο αυτό ως
προστατευόµενο είδος ,κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος ψηφίζει την πρόταση του.
Οι κ. κ. ∆ηµητράτος –Κατσιβέλης –Γάκης και Κωνσταντάκης προτείνουν να µην κοπεί το δένδρο και
ψηφίζουν την πρότασή τους.
και αφού έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010
την 46129 /2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περατάτων
την αυτοψία του γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου και

την εισήγηση του Προέδρου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να µην κοπεί η κουκουναριά επί του πεζοδροµίου µπροστά από την κατοικία της κ. Κολώνια στον
Οικισµό Κάστρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

23 /2015

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 1107/6-02-2015 αίτησης.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677 /24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 )και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
« Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 1107/6-02-2015 αίτησης .» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την παραπάνω αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Λασκαράτου σύµφωνα µε την
οποία

ζητείται να του επιτρέψει ο ∆ήµος την ανακατασκευή του πεζοδροµίου επί της οδού
Σιτεµπόρων 41 στο Αργοστόλι που βρίσκεται το κατάστηµά του γιατί χρήζει άµεσης
επισκευής.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής όπως γνωµοδοτήσουν προς στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο να επιτραπεί στον κ. Σπυρίδωνα Λασκαράτο η ανακατασκευή του πεζοδροµίου
επί της οδού Σιτεµπόρων 41 στο Αργοστόλι που βρίσκεται το κατάστηµά του τηρώντας τις οδηγίες της

παραγράφου β της παραπάνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσία και µε την υποχρέωση να
ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
την εισήγηση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανακατασκευή του πεζοδροµίου επί της
οδού Σιτεµπόρων 41 στο Αργοστόλι από τον κ. Σπυρίδωνα Λασκαράτο που βρίσκεται το κατάστηµά
του, τηρώντας τις οδηγίες της παραγράφου β της παραπάνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και
µε την υποχρέωση να ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία για την ηµεροµηνία έναρξης των
εργασιών .

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 27 η
Φεβρουαρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

24 /2015

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 568/8-01-2015 αίτησης.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27 η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:30 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6677 /24-02-2015 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).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα
πέντε (5 )και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Μιχαήλ Γάκης
4. Άγγελος Κωνσταντάκης
5. Γεράσιµος ∆ηµητράτος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σαµούρης.
Αντώνιος Γεωργόπουλος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Γεώργιος Τζωρτζάτος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 5 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης :
« Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της 568/8-01-2015 αίτησης .» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την παραπάνω αίτηση του κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου σύµφωνα µε την οποία αιτείται

να του χορηγήσει ο ∆ήµος θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία του στην Λεωφόρο
Βεργωτή 124 στο Αργοστόλι για χρονικό διάστηµα δύο ετών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την γνωµοδότηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής όπως γνωµοδοτήσουν προς στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στον κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο έξω
από την κατοικία του στην Λεωφόρο Βεργωτή 124 στο Αργοστόλι για χρονικό διάστηµα δύο ετών µε τις
υποχρεώσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ως εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 73 του Ν. 3852 /2010
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και
την εισήγηση του Προέδρου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ

στον κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο έξω από την κατοικία του στην Λεωφόρο Βεργωτή 124 στο Αργοστόλι για
χρονικό διάστηµα δύο ετών και µε τις υποχρεώσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ως εισήγηση
της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

