
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                    Α∆Α : 7ΠΝΞΩΕ5-4ΚΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   81  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  µαζικής 
εστίασης- Επιχείρηση  µαζικής εστίασης-   παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –
κρύας κουζίνας),  που βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Ζόλων  -Αργοστολίου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.28827 / 23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                         

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                        

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις  
ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει 
υπόψη  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 :  

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ.  26286 / 6-7-15 αίτηση του  Απέργη Γεωργίου του ∆ιονυσίου  τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  µαζικής εστίασης- Επιχείρηση  µαζικής εστίασης-   παρασκευής και 
προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)   ΄΄,  που βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα 
Ζόλων  -Αργοστολίου διότι τα δικαιολογητικά του  πληρούν τις  νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του  κ. Απέργη Γεωργίου του ∆ιονυσίου  µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Χορηγεί στον   κ. Απέργη Γεώργιο του ∆ιονυσίου  προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   

επιχείρηση  µαζικής εστίασης- Επιχείρηση  µαζικής εστίασης-   παρασκευής και προσφοράς πλήρους 

γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)   που βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Ζόλων  -Αργοστολίου διότι 

σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης 

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                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                    Α∆Α: Ω0Α1ΩΕ5-12Β     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    82  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  µαζικής 
εστίασης παρασκευής και  τροφοδοσίας  πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)   ΄΄,  σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθ.   2247/13-7-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που 
βρίσκεται  στα Ματζαβινάτα στο  Ληξούρι . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.28827 / 23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις  
ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει 
υπόψη  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 :  

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ. 27668/ 15-7-15 αίτηση της Κουγιουµουτζή Αναστασίας του 

Νικολάου ,   τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας 

λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  µαζικής εστίασης παρασκευής και  τροφοδοσίας  

πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)   ΄΄,  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.   2247/13-7-15 

έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  στα Ματζαβινάτα στο  

Ληξούρι , διότι τα δικαιολογητικά της   πληρούν τις  νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   της   κ. Κουγιουµουτζή Αναστασίας του Νικολάου µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 

Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Χορηγεί στην   κ. Κουγιουµουτζή Αναστασία  του Νικολάου προέγκριση  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  µαζικής εστίασης παρασκευής και  τροφοδοσίας  πλήρους γεύµατος 

(ζεστής –κρύας κουζίνας)   που βρίσκεται  στα Ματζαβινάτα στο  Ληξούρι διότι σύµφωνα µε την 

εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης 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                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                Α∆Α: 7ΝΗ2ΩΕ5-6ΜΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    83  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρηση Αναψυχής    ΄΄  
συνολικής επιφάνειας µέχρι 200τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1843/8-6-15 έγγραφο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται στα Καµιναράτα  της ∆.Ε. Ληξουρίου . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.28827 / 23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                              

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις  
ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει 
υπόψη  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 :  

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ.  25892/2-7-15  αίτηση  της  OLIMPIA-ELENA MATEI  του RUSU 

OLIVIAN τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας 

λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρηση Αναψυχής    ΄΄  συνολικής επιφάνειας µέχρι 200τ.µ. ανά 

γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1843/8-6-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται στα Καµιναράτα  της ∆.Ε. Ληξουρίου  , διότι τα δικαιολογητικά 

της   πληρούν τις  νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης της. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   της   κ. OLIMPIA-ELENA MATEI  του RUSU OLIVIAN µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 

Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 

Χορηγεί στην   κ. OLIMPIA-ELENA MATEI  του RUSU OLIVIAN προέγκριση  άδειας 

λειτουργίας  Καταστήµατος  « Επιχείρηση Αναψυχής»  συνολικής επιφάνειας µέχρι 200τ.µ. ανά 

γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1843/8-6-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται στα Καµιναράτα  της ∆.Ε. Ληξουρίου  διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της 

αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης 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                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                    Α∆Α: ΩΘΦΤΩΕ5-ΩΩΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  84    /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος» , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 1274/4-6-15   βεβαίωση 
της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εκτός της ζώνης   παραλίας Αγίας 
Κυριακής , στον Αγκώνα . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.28827 / 23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις  
ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει 
υπόψη  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 :  

Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθ. 25958/2-7-15   αίτηση  του  Κουλουµπή Κωνσταντίνου του 

Νικολάου τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας 

λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς   

πλήρους γεύµατος  ΄΄  , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 1274/4-6-15   βεβαίωση της Υπηρεσίας  

∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εκτός της ζώνης   παραλίας Αγίας Κυριακής , 

στον Αγκώνα , διότι τα δικαιολογητικά της   πληρούν τις  νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του  κ.   Κουλουμπή Κωνσταντίνου του Νικολάου µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 

Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Χορηγεί στον   κ.   Κουλουµπή Κωνσταντίνο του Νικολάου προέγκριση  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος  , 

σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 1274/4-6-15   βεβαίωση της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  

που βρίσκεται  εκτός της ζώνης   παραλίας Αγίας Κυριακής , στον Αγκώνα  διότι σύµφωνα µε την 

εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης 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                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                        Α∆Α: 77ΖΩΩΕ5-06Ο 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  85    /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησεις  µαζικής 
εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –
κρύας κουζίνας)  ΄΄   σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 2295/15-7-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται   εκτός ορίων   οικισµού  Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.28827 / 23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                         

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις  
ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει 
υπόψη  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 :  

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ.  27753/15-7-15  αίτηση  του  Μουρελάτου Νικολάου του Ευαγγέλου  τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησεις  µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)  ΄΄   σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 2295/15-7-15 

έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται   εκτός ορίων   οικισµού  

Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής, διότι τα δικαιολογητικά της   πληρούν τις  νόµιµες προϋποθέσεις 

χορήγησης της. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του  κ.   Μουρελάτου Νικολάου του Ευαγγέλου  µαζί µε τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 

Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
Χορηγεί στον   κ. Μουρελάτο Νικόλαο  του Ευαγγέλου  προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησεις  µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)  ΄΄   σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 2295/15-7-15 

έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται   εκτός ορίων   οικισµού  

Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  πληρούνται οι 

νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης 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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                           Α∆Α: 7ΙΤΙΩΕ5-8ΥΞ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8 ης ( τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  86   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας   Μουσικών  Οργάνων στο κατάστηµα του    ΄΄Επιχείρηση  
Αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο   οιν/δων ποτών –Επιχείρηση 
Αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στα Βλαχάτα  ∆ηµ. Ενότητας   Λειβαθούς ΄΄ , σύµφωνα µε  την  
υπ΄αριθ.  86710/24425/19-11-14    γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 
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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 
1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις  ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων.  » έθεσε υπόψη 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  Προϊσταµένης   του  

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

Κατσιβέλη που έχει ως εξής : 

Την υπ΄ αριθ.  27502/14-7-15  αίτηση του Γερασίµου Μιχαλάτου του Σπυρίδωνος ,  τα συνοδεύοντα σε 

αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα του    ΄΄Επιχείρηση  Αναψυχής 

καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο   οιν/δων ποτών –Επιχείρηση Αναψυχής ΄΄ που 

βρίσκεται στα Βλαχάτα  ∆ηµ. Ενότητας   Λειβαθούς  ,΄΄ , σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ.  86710/24425/19-

11-14    γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του 

και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  

για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη  λειτουργία του 

ιδίου καταστήµατος  σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται 

η ησυχία των περιοίκων.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα 

µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 

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

Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι 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 /2010,  

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

• την αίτηση του κ. Γερασίμου Μιχαλάτου του Σπυρίδωνος µε την οποία ζητά να του 

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

απαιτούµενα δικαιολογητικά . 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Χορηγεί  στον κ. Γεράσιµο Μιχαλάτο του Σπυρίδωνος άδεια   Μουσικών  Οργάνων   στο κατάστηµα 

του   « Επιχείρηση  Αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο   οιν/δων ποτών –

Επιχείρηση Αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στα Βλαχάτα  ∆ηµ. Ενότητας   Λειβαθούς» σύµφωνα µε  την  

υπ΄αριθ.  86710/24425/19-11-14    γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας .  

2.  ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος  σε 

κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη  λειτουργία του ιδίου καταστήµατος  σε ανοικτό χώρο 

µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

      Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να 

δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. 

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: Ω8ΟΡΩΕ5-Ρ∆Β 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8 ης ( τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   87   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας   Μουσικών  Οργάνων στο κατάστηµα του    ΄΄Επιχείρηση   µαζικής 
εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς  πλήρους 
γεύµατος  (ζεστής και κρύας κουζίνας ) ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Ξι Κατωγής της  ∆ηµ. Ενότητας  
Παλικής , σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ. 40810/12027/29-11-13 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 
1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις  ίδρυσης καταστήµατων  υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος  και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων.  » έθεσε υπόψη 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  Προϊσταµένης   του  Τµήµατος  

Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει 

ως εξής : 

Την υπ΄ αριθ.  28743   /22-7-15  αίτηση του  Λεγάτου Βασιλείου του Νικολάου,  τα συνοδεύοντα σε 

αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα του    ΄΄Επιχείρηση   µαζικής 

εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς  πλήρους 

γεύµατος  (ζεστής και κρύας κουζίνας ) ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Ξι Κατωγής της  ∆ηµ. Ενότητας  

Παλικής , σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ. 40810/12027/29-11-13 γνωµοδότηση της υγειονοµικής 

υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 

απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  

για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη  λειτουργία του 

ιδίου καταστήµατος  σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται 

η ησυχία των περιοίκων.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα 

µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 

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

Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι 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 /2010,  



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

• την αίτηση του κ. Λεγάτου Βασιλείου του Νικολάου 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 
 

 
1. Χορηγεί  στον κ. Λεγάτο Βασίλειο του Νικολάου άδεια   Μουσικών  Οργάνων   στο κατάστηµα του    

΄΄Επιχείρηση   µαζικής εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 

προσφοράς  πλήρους γεύµατος  (ζεστής και κρύας κουζίνας ) ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Ξι Κατωγής 

της  ∆ηµ. Ενότητας  Παλικής , σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ. 40810/12027/29-11-13 γνωµοδότηση της 

υγειονοµικής υπηρεσίας.  

2.  ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος  σε 

κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη  λειτουργία του ιδίου καταστήµατος  σε ανοικτό χώρο 

µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

      Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να 

δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Α∆Α: ΒΖΕΗΩΕ5-∆ΒΥ  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   88   /2015 
 

   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη       και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                          

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο  στην 
προϊστάµενη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. 
Αφροδίτη  Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη   το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Mε την αριθ. 280/2014 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση του γνωµοδότησε 

και εισηγήθηκε στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως προς τον αριθµό αδειών υπαιθρίου πλανοδίου 

και στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για το έτος 2015 καθώς και για το ύψος του 

παραβόλου. 

Με την αριθ. 65300/15121/09-07-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 

αποφασίστηκε η έγκριση είκοσι έξι(26) νέων αδειών για το έτος 2015 για την άσκηση υπαιθρίου 

στάσιµου εµπορίου σε ακάλυπτους χώρους, δηµόσιους, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς οι οποίοι δεν 

αποτελούν επαγγελµατική στέγη εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και σε σηµεία 



που έχει καθορίσει ο ∆ήµος. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε το ύψος του παραβόλου 120 ευρώ 

ετησίως και καταβάλλεται εφάπαξ πριν τη χορήγηση αδείας στο Ταµείο του ∆ήµου. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προσδιοριστούν οι χώροι που θα ασκηθεί το υπαίθριο στάσιµο 

εµπόριο. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’): 

«Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, 

ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.  

Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν 

κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε 

πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.» 

 

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: 

«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 

α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές 

µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, 

µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 

από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων 

(300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα 

χιλιάδες (50.000) κατοίκους. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν 

πενήντα (150) µέτρων. 

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν 

καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια». 

 

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

«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: 

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση 

υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που 

επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.. 



   Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή 

οικισµού , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγηση της , µετά από γνώµη του οικείου 

τοπικού συµβουλίου. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνώµη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθόσον 

δεν αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια µιας από αυτές 

Ωστόσο µε το αριθ. 27334/13-7-2015 έγγραφο µας προς τις ∆.Ε ζητήθηκαν οι προτάσεις για χώρους 

στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και απάντησε θετικά µόνο η ∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου, φ/φο 

της οποίας σας αποστέλλουµε  

 

Ο αριθµός αδειών ανά κατηγορία όπως έχει προσδιοριστεί µε την 280/2014 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς προβλέπει τα κάτωθι:  

Α. Α∆ΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (Είδη λαϊκής τέχνης, ψευδοκοσµήµατα, ζωγράφοι): πέντε (5) 

Β. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ: έξι (6) 

Γ. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ: δύο (2) 

∆.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: πέντε (5) 

Ε. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ (καλαµπόκια, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, ξηροί καρποί): οκτώ (8)  

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

τον καθορισµό των θέσεων στάσιµου εµπορίου κατ’ επάγγελµα  

Με βάση τη µέχρι σήµερα ζήτηση και σε απάντηση του αριθ. πρωτ. 27334/13-7-2015 έγγραφου µας  οι 

θέσεις που προτείνει η Υπηρεσία µας είναι οι κάτωθι: 

Α. Α∆ΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (Είδη λαϊκής τέχνης, ψευδοκοσµήµατα, ζωγράφοι):  

∆.Ε. Αργοστολίου: οδός Ριζοσπαστών 

∆.Ε. Ελειού Πρόννων: Πλατεία Πόρου  

∆.Ε. Πυλαρέων: πλατεία Αγίας Ευφηµίας 

Β. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ:  

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ: στην τοπική Κοινότητα Καραβοµύλου Καραβοµύλου 

∆.Ε Αργοστολίου: στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου (κοινόχρηστος χώρος πλησίον σταδίου 

Αντώνης Τρίτσης) 



Γ.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ:  

∆.Ε ΠΑΛΙΚΗΣ: σε κοινόχρηστους χώρους στο Ληξούρι  

∆. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ (καλαµπόκια, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, ξηροί καρποί): 

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: κοινόχρηστος χώρος πλησίον ΞΕΝΙΑ            

      Οδός Ριζοσπαστών 

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ: κοινόχρηστος χώρος  

∆.Ε. Πόρου : κοινόχρηστος χώρος  

∆.Ε. Παλικής: κοινόχρηστος χώρος  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να γνωμοδοτήσουν θετικά για 

το παραπάνω σχέδιο της Χωροθέτησης των  θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον 

Δήμο Κεφαλλονιάς. 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 280/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί   θετικά  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  χωροθέτηση των   θέσεων υπαίθριου 

στάσιµου εµπορίου στον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς  σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     Α∆Α: Β8ΚΜΩΕ5-2Λ3 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   89   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 4470/ 2015 αίτησης  κ. Αθανασίας Σκαλτσή. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 4470/ 2015 αίτησης  κ. 
Αθανασίας Σκαλτσή» θέτει υπόψη  της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση η οποία έχει ως εξής: 
 



 

 

 

 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών 
για το εν λόγω θέµα η οποία ‘έχει ως εξής : 



 

 

 

 

 

             
 



 
 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αίτηση της κ. Αθανασίας Σκαλτσή  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  µην χορηγηθεί άδεια τοποθέτησης µπάρας 

ασφαλείας (µεταλλικού πλαισίου ) επί του πεζοδροµίου της οδού Σουηδίας 2 έµπροσθεν του 

καταστήµατος της κ. Αθανασίας Σκαλτσή 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                                                                                     Α∆Α: 7ΝΡΣΩΕ5-Θ∆Ε 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   90   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 14709/ 2015 αίτησης  των κατοίκων της οδού 
Μουσούρη στις Μηνιές. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                              

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 14709/ 2015 αίτησης  
των κατοίκων της οδού Μουσούρη στις Μηνιές.» θέτει υπόψη  της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση η 
οποία έχει ως εξής: 
 



 

 

 

 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών 
για το εν λόγω θέµα η οποία ‘έχει ως εξής : 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                             ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑ : ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΗ, 

ΜΗΝΙΕΣ 

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14709/22.4.15 αίτηση κατοίκων των τελευταίων σπιτιών του 

μονόδρομου της οδού Μουσούρη στις Μηνιές Αργοστολίου, ζητείται απ' το Δήμο 

Κεφαλλονιάς, να τοποθετήσει δύο (2) καθρέπτες οδικής κυκλοφορίας στα σημεία που 

υποδεικνύονται στην αίτηση, και επίσης, να τους επιτρέψει την κίνηση των οχημάτων 

τους και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας για τα τελευταία ογδόντα (80) μέτρα 

του εν λόγω μονόδρομου, προκειμένου να μπορούν να καταφθάνουν στα σπίτια τους 

εισερχόμενοι οδικός απ' την έξοδο του μονόδρομου (δηλαδή αντίθετα της 

μονοδρόμησης) καθώς ότι, εκ κατασκευής τα σπίτια τους, επιτρέπουν την είσοδο μόνο 

απ' το Βορρά. 

 

 Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 1) Ο μονόδρομος της οδού Μουσούρη στις Μηνιές, έχει συνολικό μήκος περίπου 

700m. Στην έξοδο του μονόδρομου, υφίσταται οδική σήμανση (φωτο3), αποτελούμενη από 

δύο ρυθμιστικές πινακίδες «Ρ-7» (απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα). 

 2) Στα τελευταία ογδόντα μέτρα του μονόδρομου, υπάρχουν τα τρία (3) 

αναφερόμενα σπίτια, όπου το καθένα φέρει είσοδο οχημάτων προς στάθμευση εντός 

ιδιόκτητου χώρου. Στο πρώτο, απ' τα εν λόγω σπίτια που συναντάμε, το οποίο βρίσκεται 

στα 80m περίπου απόσταση πριν την έξοδο του μονόδρομου, διαπιστώθηκε ότι, η ράμπα 

εισόδου οχημάτων, έχει αντίθετο προσανατολισμό απ' την υφιστάμενη οδική κυκλοφορία 

του μονόδρομου (φωτο1), γεγονός το οποίο, δεν παρουσιάζεται έντονα στις εισόδους 

οχημάτων των άλλων δύο σπιτιών (φωτο1,2). 

 3) Οι υποδεικνυόμενες με την αίτηση θέσεις, προς τοποθέτηση των καθρεπτών 

οδικής κυκλοφορίας, βρίσκονται, η μία 30m περίπου πριν το τέλος του μονόδρομου, και η 

άλλη στο τέλος του μονόδρομου. 

 

 Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι: 

 α) Τα συγκεκριμένα σπίτια, βρίσκονται εντός του μονόδρομου της οδού Μουσούρη, 

στον οικισμό Μηνιές Αργοστολίου. 

 β) Σύµφωνα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση, η είσοδος και κίνηση των 
οχηµάτων, αντίθετα µε την κατεύθυνση του µονόδροµου, απαγορεύεται, και αποτελεί 
παραβίαση του ΚΟΚ και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων. 



 γ) Με την αιτούµενη τροποποίηση της κυκλοφορίας, τµήµατος της υφιστάµενης 
µονοδρόµησης, για την εξαίρεση (στα τελευταία 80m αυτής) των οχηµάτων των 
κατοίκων των εν λόγω τελευταίων σπιτιών, οι χρήστες της οδού θα µπερδευτούν και 
θα εγκλωβιστούν στα 80m περίπου απόσταση απ' την έξοδο του µονόδροµου, 
καθώς εκεί δεν εξασφαλίζεται εναλλακτική οδική διαδροµή (διασταύρωση), για την 
οµαλή διέξοδο των οχηµάτων, και κατά συνέπεια θα επικρατήσουν συνθήκες 
πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων. 

 δ) Όσον αφορά την αιτούµενη τοποθέτηση των δύο καθρεπτών οδικής 
κυκλοφορίας, δεν επιτρέπεται η διευκόλυνση της παραβίασης του ΚΟΚ, για την 
κίνηση των οχηµάτων αντίθετα απ' την υφιστάµενη κατεύθυνση του µονόδροµου. 

 ε) Ο αντίθετος προσανατολισμός της ράμπας εισόδου του εν λόγω γκαράζ, ίσως να 
µπορεί να αντιµετωπιστεί απ' τον ιδιοκτήτη του, σε συνεννόηση µε τον µηχανικό του. 

 στ) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.7 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α 23-3-99) «Σε 

μονόδρομους (οδούς μοναδικής κατεύθυνσης), οι οποίοι έχουν ειδικά σημανθεί, ο οδηγός 

δεν επιτρέπεται να οδηγεί αντίθετα με την κατεύθυνση του μονόδρομου». 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

 i) Να μην εγκριθεί η αιτούμενη τοποθέτηση των δύο καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας 

στα τελευταία μέτρα του μονόδρομου της οδού Μουσούρη στις Μηνιές, προς διευκόλυνση 

της κίνησης των οχημάτων (των τελευταίων παρόδιων σπιτιών) αντίθετα με την υφιστάμενη 

οδική σήμανση & κατεύθυνση του μονόδρομου. 

 ii) Να μην εγκριθεί η αιτούμενη τροποποίηση της οδικής κυκλοφορίας των 
τελευταίων 80m του µονόδροµου της οδού Μουσούρη στις Μηνιές, προς 
διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων (των τελευταίων παρόδιων σπιτιών) 
αντίθετα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση & κατεύθυνση του µονόδροµου. 

                                                                                                                         ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   14.5.15 

Συντάξας    Τμήματος                                                                                               ελέγξας                        

 η Προϊσταμένη του 

Κλαουδάτος Γεράσιμος                                                                               Αμαραντίδου Αικατερίνη 

                                                                        θεωρήθηκε 

η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου – Παπαδήμα 

 

 



 

 

             

 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής συµφωνούν µε την παραπάνω άποψη της Υπηρεσίας 
επισηµαίνουν όµως ότι επειδή στο συγκεκριµένο σηµείο συµβαίνουν ατυχήµατα προτείνουν η 
Τεχνική Υπηρεσία να επανεξετάσει και να αξιολογήσει το πρόβληµα και να εισηγηθεί σχετική 
πρόταση για την επίλυσή του. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αίτηση της κ. Αθανασίας Σκαλτσή  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Να µην εγκριθεί η αιτούµενη τοποθέτηση των δύο καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας στα τελευταία 

µέτρα του µονόδροµου της οδού Μουσούρη στις Μηνιές, προς διευκόλυνση της κίνησης των 

οχηµάτων (των τελευταίων παρόδιων σπιτιών) αντίθετα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση & 

κατεύθυνση του µονόδροµου. 

2.  Να µην εγκριθεί η αιτούµενη τροποποίηση της οδικής κυκλοφορίας των τελευταίων 80m του 

µονόδροµου της οδού Μουσούρη στις Μηνιές, προς διευκόλυνση της κίνησης των οχηµάτων 

(των τελευταίων παρόδιων σπιτιών) αντίθετα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση & 

κατεύθυνση του µονόδροµου. 

3.  Η Τεχνική Υπηρεσία να επανεξετάσει και να αξιολογήσει το πρόβληµα και να εισηγηθεί σχετική 

πρόταση για την επίλυσή 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: 729ΠΩΕ5-ΝΧΒ      
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   91   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 1494/ 2015 αίτησης . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                           

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 1494/ 2015 αίτησης .» 
θέτει υπόψη  της Επιτροπής την µε αρίθµ πρωτ. 3563/2015 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας προς 
την ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου  για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής: 
 
                                                                                    Αρ. πρωτ.:3563/30-01-2015 

ΘΕΜΑ : «Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στην περιοχή µεταξύ των οδών Στ. Μεταξά- 

Αγίου Γερασίµου και παραλιακής »     

                                        ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 

ΠΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 



 

 

 Υποβάλλεται συνηµµένα: 

   - Η υπ. αρ. 1494/14-01-2015  αίτηση κας Lani S. Linoita  σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα. 

-σχετικό απόσπασµα χάρτη της υφιστάµενης και της προτεινόµενης θέσης.  

 

    Έχοντας  υπόψη :            

     -Τον Ν.3852/10  το άρθρο 83 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, 

το άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και τα 65, 69 σχετικά µε τις 

αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας  & Κ.Χ του ∆ήµου 

Κεφ/νιάς  

   - Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 

   - Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. 

µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 

    - Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να 

προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης. 

       Και έχοντας υπόψη:  

 -τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως 

ασφάλειας,  υγείας και ποιότητας ζωής.  

- τις  καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 

-Το γεγονός ότι στην θέση που αναφέρεται το αίτηµα, στη συµβολή των οδών Στ. Μεταξά & Αγίου 

Γερασίµου (όπισθεν ∆ηµαρχιακού µεγάρου) υπάρχουν: τρεις πράσινοι τροχήλατοι κάδοι 

απορριµµάτων,  κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας 16-01-2015.  

 -Ότι δηµιουργούνται προβλήµατα αισθητικής και δυσοσµίας καθότι συσσωρεύονται πολλά 

απορρίµµατα και συνήθως οι κάδοι παραµένουν ανοιχτοί 

- Ότι η θέση αυτή είναι κοντά (στην απέναντι πλευρά) από την επιχείρηση εστίασης του αιτήµατος 

- Ότι στην κοντινότερη περιοχή δεν προσφέρονται σήµερα θέσεις που να µην δηµιουργούνται 

επιπλέον προβλήµατα. 

                                             Κατόπιν των ανωτέρω 

Προτείνουµε προς το ∆.Σ της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

 



Ως νέα θέση, χωρίς να αποκλείονται και εκεί παρόµοια προβλήµατα που δηµιουργούν οι κάδοι αυτοί, 

την θέση στην παραλιακή οδό στο ύψος της συµβολής µε την οδό Αγίου Γερασίµου (προς την πλευρά 

της θάλασσας) και µόνο κατόπιν θετικής γνώµης του ∆.Σ του ∆ Λιµενικού Ταµείου.  

(Στην οδό αυτή λόγω του συνολικού πλάτους της και της απόστασης από τις οικοδοµές, σε αρκετά 

άλλα σηµεία  υπάρχουν και άλλοι πράσινοι κάδοι.  

Σηµ.1: Επισηµαίνουµε ξανά σχετικά µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε την τοποθέτηση των 

κάδων στην παραλιακή ζώνη:  

 η Υπηρεσία µας έχει (από 20-10-2013) εκπονήσει πιλοτική µελέτη υπογειοποίησης κάδων 

απορριµµάτων σε καίρια σηµεία της πόλεως Αργοστολίου (συµπεριλαµβανοµένων και της παραλιακής 

ζώνης), η οποία δεν µπόρεσε να ενταχθεί στο προηγούµενο ΕΣΠΑ και κατόπιν επικαιροποίησης της 

και άλλων ενεργειών που απαιτούνται (πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός των άλλων η ρευστοποίηση 

του εδάφους λόγω σεισµού, τα υπόγεια ύδατα, η επερχόµενη επισκευή του Λιµένα), θα γίνει 

προσπάθεια ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ. 

Σηµ.2: Εκτός από την επιβεβληµένη τήρηση των κανόνων καθαριότητας και φροντίδας των κάδων  µε 

µέριµνα της  Ε.∆.Α.Κ.Ι Ο.Τ.Α  Α.Ε, 

 Σε περίπτωση απόφασης για µετακίνηση των κάδων σε οποιαδήποτε νέα θέση, πρέπει να γίνουν  

από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου (Τ.Υ) όλες οι ενέργειες, σήµανσης – σηµατοδότησης: κίτρινη 

διαγράµµιση - τοποθέτηση κατάλληλων πλαστικών οριοδεικτών οδοστρώµατος και ότι άλλο κριθεί 

απαραίτητο. 

   Επίσης κρίνεται σκόπιµο να τοποθετείτε κατάλληλη ενηµερωτική πινακίδα για την αυστηρή τήρηση 

του Κανονισµού και των κανόνων Καθαριότητας.  

Λοιπές διαδικασίες: 

   (Η σχετική Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου µε τις σχ. απόψεις των εµπλεκοµένων 

Υπηρεσιών, διαβιβάζεται στην  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10) η οποία µε την σειρά της καλείτε 

να  αποφασίσει σχετικά µε τον επανακαθορισµό της θέσης των κάδων απορριµµάτων, αξιολογώντας 

όλα τα ανωτέρω, κλπ)                                                                           ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 30-01-2015  Για την 

αυτοψία     

                                                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  

 Γιώργος Γαλιατσάτος 

                                                                                                                        Παναγής ∆ελακάς 

          Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 39/2015 απόφαση της   για το εν λόγω θέµα η 

οποία ‘έχει ως εξής : 

             

 

 

                                                   



                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της µε αρ.4/2015  συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου της 4/3/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  39/2015                                                    Περίληψη 

                                                                                         Επανακαθορισµός θέσης κάδων  

                                                                                       Απορριµµάτων στην οδό Στ.. Μεταξά                                                               
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 4/3/2015 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 17.00 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 8 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                           ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                        

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                   ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                             
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                         

 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                             

 ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ 

 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                                                          

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

  ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                               

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 5Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

σχετικά µε την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου για επανακαθορισµό θέσης κάδων 

απορριµµάτων στην περιοχή µεταξύ των οδών Στ. Μεταξά - Άγιου Γερασίµου πρότεινε οι κάδοι να 

τοποθετηθούν σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου δηλαδή στην 

παραλιακή οδό στην συµβολή µε την οδό Άγιου Γερασίµου προς την πλευρά της θάλασσας και µόνο 

κατόπιν θετικής γνώµης του ∆.Σ του λιµενικού ταµείου.                            

                                         ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  σχετικά µε την εισήγηση της ∆/νσης 

Καθαριότητας του ∆ήµου για επανακαθορισµό θέσης κάδων απορριµµάτων στην περιοχή µεταξύ των 

οδών Στ. Μεταξά - Άγιου Γερασίµου πρότεινε οι κάδοι να τοποθετηθούν σύµφωνα µε την εισήγηση της 

∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου δηλαδή στην παραλιακή οδό στην συµβολή µε την οδό Άγιου 

Γερασίµου προς την πλευρά της θάλασσας και µόνο κατόπιν θετικής γνώµης του ∆.Σ του Λιµενικού 

Ταµείου.                           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  39/2015. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές αποσπάσµα :            Αργοστόλι 9 Μαρτίου 2015 

                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :     ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ         



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ πρωτ. 21497/2-06-2015 απαντητικό 

έγγραφο (γνωµοδότηση)  του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης  για τον 

επανακαθορισµό της θέσης κάδων απορριµµάτων και την µετακίνηση τους από την ∆ηµοτική οδό στην 

παραλιακή οδό Αργοστολίου σύµφωνα µε το οποίο δεν συµφωνούνε , καθόσον η Παραλιακή οδός  

αντιµετωπίζει ήδη προβλήµατα αισθητικής , δυσοσµίας , κάλυψη θέσεων παρκαρίσµατος  κ.λ.π µε 

τους υπάρχοντες κάδους.  

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 39/2015 απόφαση της ∆.Κ Αργοστολίου  

• το µε αρίθµ πρωτ. 21497/2-06-2015 απαντητικό έγγραφο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης .  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην µετακινηθούν οι κάδοι απορριµµάτων στην 

περιοχή µεταξύ των οδών Στ. Μεταξά – Αγίου Γερασίµου καθόσον σύµφωνα µε την γνωµοδότηση 

του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης  η Παραλιακή οδός  αντιµετωπίζει ήδη 

προβλήµατα αισθητικής , δυσοσµίας , κάλυψη θέσεων παρκαρίσµατος  κ.λ.π µε τους υπάρχοντες 

κάδους. 

       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: 646ΡΩΕ5-ΣΝΗ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   92   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 20272/ 2015 αίτησης . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                        

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 20272/ 2015 αίτησης .» 
θέτει υπόψη  της Επιτροπής την ταυτάριθµη  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   για το εν 
λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής: 
 
                        

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αργοστόλι   08-07-2015 

           ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Προς:  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 



 

 

Θ Ε Μ Α : «Μετατόπιση ράµπας ΑΜΕΑ πεζοδροµίου επί της οδού Αντ. Τρίτση  

                   στο Ο.Τ. 153 της πόλης του Αργοστολίου» 

                                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

     Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 20.272/28-05-2015 Αίτηση ο κ. Νικ. Ταβιανάτος επιθυµεί την αλλαγή θέσης της 

υφιστάµενης ράµπας έµπροσθεν της επιχείρησης του και συγκεκριµένα την µετατόπιση της πλησιέστερα του 

παραλιακού δρόµου (Λεωφ. Αντ. Τρίτση) ώστε να εξυπηρετηθούν αµεσότερα και ευκολότερα οι διελεύσεις στην 

απέναντι ράµπα. 

 Κατόπιν του ανωτέρω και αυτοψίας που διενήργησε η υπηρεσία µας διαπιστώθηκαν και εκτιµήθηκαν σε ότι 

αφορά την υπόθεση τα εξής:  

 

1. Έµπροσθεν της επιχείρησης του κ. Νικ. Ταβιανάτου (διασταύρωση οδών Λεωφ. Αντ. Τρίτση 69 & 
Βανδώρου) επί του Ο.Τ. 153 υφίσταται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) κίνησης πεζών, πλάτους 1,40 µ. 
περίπου και µήκους 1,60µ. περίπου, η οποία ευρίσκεται σε συµµετρία µε το αντίστοιχο κεκλιµένο 
επίπεδο του ίδιου Ο.Τ. και στον ίδιο άξονα της κίνησης επί της διασταυρώσεως των οδών Λεωφ. Αντ. 
Τρίτση 69 & ∆ρακοπούλου. 

2. Η απέναντι ράµπα επί του Ο.Τ. 153Α (διασταύρωση οδών Λεωφ. Αντ. Τρίτση 69 & Βανδώρου) η οποία 
αφορά την διέλευση πεζών παράλληλα στη Λεωφ. Αντ. Τρίτση παρουσιάζει αξονική απόκλιση σε σχέση 
µε την ράµπα έµπροσθεν της επιχείρησης του κ. Νικ. Ταβιανάτου της τάξεως του 1,50 µ.  

3. Το γεγονός της προαναφερόµενης απόκλισης δεν καθιστά αδύνατη την κυκλοφορία ενός αναπηρικού 
αµαξιδίου αλλά, από απόψεως ορθού σχεδιασµού, η λειτουργικά δόκιµη διέλευση πεζών και αµαξιδίων 
επιβάλλει την κατασκευή ραµπών στις διασταυρώσεις επί κοινού άξονα. 

4.  Σε ότι αφορά το αίτηµα του κ. Νικ. Ταβιανάτου περί µετατόπισης της ράµπας ΑΜΕΑ προς την 
παραλιακή οδό και λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες προδιαγραφές για την κατασκευή ραµπών και 
ειδικότερα την απαίτηση ελάχιστου πλάτους αυτών 1,50 µ. (άρθρο 4 της Υ.Α. 52907/28-12-2009,  ΦΕΚ 
2621/Β’/2009), η µόνη εφικτή δυνατότητα είναι η ανακατασκευή της ράµπας 0,50 µ. περίπου βόρειο-
ανατολικότερα λόγω περιορισµών από την ύπαρξη κατακόρυφων στοιχείων (τσιµεντένιος στύλος, 
πινακίδα). 

5. Κατά την άποψη της υπηρεσίας η προαναφερόµενη παρέµβαση δεν συµβάλλει ουσιαστικά στην 
βελτίωση των υφιστάµενων συνθηκών διέλευσης πεζών και αµαξιδίων διότι θα εξακολουθήσει να 
υφίσταται αξονική απόκλιση, αν και µικρότερη, σε σχέση µε την απέναντι ράµπα επί του Ο.Τ. 153Α της 
τάξεως του 1,00 µ.  

6. Για οποιαδήποτε παρέµβαση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου λόγω ύπαρξης χερσαίας ζώνης καθώς επίσης και η γνώµη των εµπλεκοµένων Ο.Κ.Ω. (π.χ. 
∆ΕΗ).  

    

   Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής – Αρµοδιότητες» όπου αναφέρεται ότι «…1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των 

δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την 

ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του δήµου. 

…»      



Εισηγούµεθα 

     Την λήψη απόφασης κατά την κρίση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 

στοιχεία.  

 

Συνηµµένα: 1. Η υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 20.272/28-05-2015 Αίτηση του κ. Νικ. Ταβιανάτου (φύλλο 1) 

 2. Φωτογραφική Τεκµηρίωση του χώρου επί του οποίου διενεργήθηκε η αυτοψία (φύλλο 1) 

 3. Απόσπασµα σχεδίου πόλεως Αργοστολίου (φύλλο 1) 

Εκ της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Ο Συντάξας 

∆ηµήτριος Στουπάς 

Πολιτικός Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη Τµήµατος 

Αικατερίνη Αµαραντίδου 

Τοπογράφος Μηχανικός 

Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ. 

Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην µετατοπιστεί η ράµπα ΑΜΕΑ πεζοδροµίου επί της 

οδού Αντώνη Τρίτση στον Ο.Τ 153 της πόλης Αργοστολίου γιατί η µόνη εφικτή δυνατότητα είναι η 

ανακατασκευή της ράµπας 0,50 µ. περίπου βόρειο-ανατολικότερα λόγω περιορισµών από την 

ύπαρξη κατακόρυφων στοιχείων (τσιµεντένιος στύλος, πινακίδα) και η  εν λόγω  παρέµβαση δεν 

συµβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των υφιστάµενων συνθηκών διέλευσης πεζών και 

αµαξιδίων διότι θα εξακολουθήσει να υφίσταται αξονική απόκλιση, αν και µικρότερη, σε σχέση µε 

την απέναντι ράµπα επί του Ο.Τ. 153Α της τάξεως του 1,00 µ. 

       Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                         Πιστό αντίγραφο 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Α∆Α: ΩΕΩ0ΩΕ5-ΞΛΒ   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   93   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της  αίτησης του Εθελοντικού  Οργανισµού «Το χαµόγελο του 
παιδιού». 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                    

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                     
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της  αίτησης του Εθελοντικού  Οργανισµού 
«Το χαµόγελο του παιδιού».» θέτει υπόψη  της Επιτροπής την 104/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής: 
 
                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αρ.9/2015  συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 22/6/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  104/2015                                Περίληψη 



                                                                           Παραχώρηση χώρου για εκδήλωση  

                                                                            Στο «χαμόγελο του παιδιού»                                                      

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου 

Κεφαλονιάς σήμερα τις 22/6/2015 ημέρα εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης 

του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ  σύμφωνα με το άρθρα 88,89 του 

Ν.3852/2010.Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες 7 

ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                                                   ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                 

ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                              ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                             
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                        ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                         

ΔΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                            ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                    

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

  ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                 

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                                                                                                   

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούμενος το 1
Ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης σχετικά με την  αίτηση  του εθελοντικού Οργανισμού το «Χαμόγελο 

του παιδιού» που αιτεί την παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία στις 31/7 ,1/8,2/8 

και 3/8/2015 για διοργάνωση παζαριού με είδη του Οργανισμού και κατασκευές εθελοντών 

πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος   την παραπάνω ώρα και ημέρα.  

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου ομόφωνα  αποφάσισε σχετικά με την 

αίτηση  του εθελοντικού Οργανισμού το «Χαμόγελο του παιδιού» που αιτεί την 

παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στις 31/7 ,1/8, 2/8 και 3/8/2015 

για διοργάνωση παζαριού με είδη του Οργανισμού και κατασκευές εθελοντών να 

παραχωρηθεί ο χώρος τις παραπάνω ημέρες.   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  104/2015. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασμα 

                                     Αργοστόλι 25 Ιουνίου   2015 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :    ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ             



                    

 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την  104/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου για 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία 

Αργοστολίου στις 31/7 ,1/8, 2/8 και 3/8/2015 για την διοργάνωση παζαριού με είδη του 

Εθελοντικό Οργανισμού και κατασκευές των  εθελοντών του «Χαμόγελου του παιδιού». 

       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: Β8ΚΩΩΕ5-Φ8Β             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                     

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 8ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η   Ιουλίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   94   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της  αίτησης της  Κ.Ν.Ε Κεφαλονιάς & Ιθάκης». 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιουλίου του έτους  2015, ηµέρα  Τετάρτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 28827/23-07-2015 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:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                Σπυρίδων Σαµούρης. 
   2.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                             Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                               

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                  
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                      Άγγελος Κωνσταντάκης                                                       

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 3 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της  αίτησης της  Κ.Ν.Ε Κεφαλονιάς & 
Ιθάκης θέτει υπόψη  της Επιτροπής την 103/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου για 
το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής: 
 
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αρ.9/2015  συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 22/6/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  103/2015                                Περίληψη 

                                                                           Παραχώρηση χώρου για εκδήλωση  

                                                                            Στην Κ.Ν.Ε                                                       



 Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου 

Κεφαλονιάς σήμερα τις 22/6/2015 ημέρα εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19.00 μ.μ συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης 

του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ  σύμφωνα με το άρθρα 88,89 του 

Ν.3852/2010.Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντες 7 

ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                             ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                 

ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                              ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                             
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                           

ΔΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                     

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

  ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                    

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                                                                                                   

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούμενος το 1
Ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης σχετικά με την  αίτηση  της Κ.Ν.Ε  Κεφαλονιάς και Ιθάκης  για 

παραχώρηση χώρου στον κήπο του Νάπιερ και στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στις 

29/8/2015 και από ώρα 11.00 πμ έως και 2πμ για την πραγματοποίηση του 41
ου

 φεστιβάλ 

ΚΝΕ- Οδηγητή  πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος   την παραπάνω ώρα και ημέρα.  

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου ομόφωνα  αποφάσισε σχετικά με την  

αίτηση  της Κ.Ν.Ε  Κεφαλονιάς και Ιθάκης  για παραχώρηση χώρου στον κήπο του Νάπιερ 

και στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στις 29/8/2015 και από ώρα 11.00 πμ έως και 2πμ 

για την πραγματοποίηση του 41
ου

 φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή να παραχωρηθεί ο χώρος την 

παραπάνω ώρα και ημέρα.   

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  103/2015. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασμα 

                                     Αργοστόλι 25 Ιουνίου   2015 

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                    

                                                   ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ             



 
                    

 

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την  103/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου . 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την παραχώρηση χώρου στον κήπο του Νάπιερ 

και στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στις 29/8/2015 και από ώρα 11.00 πμ έως και 

2πμ για την πραγματοποίηση του 41
ου

 φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή στο Τομεακό Συμβούλιο 

Κεφαλονιάς & Ιθάκης.   

       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 
 
 

 


