
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Α∆Α: ΩΤ8ΠΩΕ5-7ΡΕ                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την     30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    47  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : «Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής 
εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)»  εκτός σχεδίου περιοχής πλησίον παραλίας 
Ξι    ∆.Ε. Παλικής». 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα    Τρίτη   και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.24926 /26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                 

 

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 :  

Με την αριθ. 13763/16-4-2015 αίτηση για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικου 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» του κ. 

Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου  κατατέθηκε συνηµµένα το αριθ. πρωτ. 1300/16-5-2013 

έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης µε θέµα: «Χρήσεις γης εκτός σχεδίου περιοχή πλησίον 

παραλίας Ξι». 

 Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου οφείλει, πριν εισαχθεί το 

αίτηµα στα αρµόδια όργανα για λήψη σχετικής απόφασης, να ελέγξει, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες, εάν για το συγκεκριµένο κατάστηµα ή επιχείρηση υφίστανται περιορισµοί που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία ή τις τυχόν υπάρχουσες τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, 

όπως αναφέρονται παρακάτω. 

Κατά τον προέλεγχο ο δήµος εξετάζει, όπως ρητά αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 

του ∆ΚΚ, εάν η λειτουργία του συγκεκριµένου καταστήµατος ή της επιχείρησης είναι συµβατή 

καταρχήν µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει: 

τις χρήσεις γης, δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριµένη χρήση, όπως 

προκύπτει από το πολεοδοµικό σχέδιο ή τυχόν διάταγµα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων 

γης, 

την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, δηλαδή αν 

βρίσκεται εντός οικισµού που έχει χαρακτηρισθεί παραδοσιακός ή σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους ή σε κτίριο διατηρητέο κλπ, και τίθενται εκ του λόγου αυτού ειδικότεροι περιορισµοί, 

την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας (N.2791/01), των δασικών περιοχών και των 

αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, 

την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. Π.χ. εάν το κατάστηµα 

ανήκει στην κατηγορία όσων διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆. 180/1979 (καταστήµατα πώλησης 

οινοπνευµατωδών ποτών και κέντρα διασκεδάσεως, Εγκ.ΥΠΕΣ∆∆Α 51/66174/2/11/06) όπως ισχύει, 

εξετάζεται εάν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκοµείου κλπ. 

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή στην συνηµµένη βεβαίωση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης δεν 

προκύπτει αν η συγκεκριµένη ιδιοκτησία βρίσκεται εκτός ζώνης αιγιαλού παραλίας ζητήθηκε από τη 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αυτοψία µε το αριθ. 13763/21-4-2015 έγγραφο µας. 

Η ανωτέρω υπηρεσία µε ταυτάριθµο έγγραφο της παραπέµπει σε ιδιώτη µηχανικό. Με την από 13-

4-2013 τεχνική έκθεση της διπλ. Πολ. Μηχανικού κας Τσαµπα Αφροδίτης διαπιστώνεται ότι οι 

αυθαίρετες κατασκευές του κ. Κουρούµαλου στο Ξι βρίσκονται εκτός αιγιαλού και ορισµένες εντός 

ζώνης παραλίας βάσει καθορισµού ζώνης αιγιαλού παραλίας το έτος 1998. Ωστόσο η ζώνη παραλίας 

έχει αυτοδίκαια αρθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 2882/01 αφού έχει καθοριστεί προ της 19-12-

1998. Για αυτό όλες οι ανωτέρω κατασκευές έχουν τη δυνατότητα ένταξης τους στο Ν. 4014/11. 

Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου όσον αφορά τις χρήσεις γης και 

τα στοιχεία που κατετέθησαν όσον αφορά την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας πληρούνται 

οι προϋποθέσεις για την προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» του κ. 

Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου  στο Ξι Κατωγής και παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης.  



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 .  Παναγιώτη  Κουρούµαλου 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. Παναγιώτη Κουρούµαλο προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)»  εκτός 

σχεδίου περιοχής πλησίον παραλίας Ξι ∆.Ε. Παλικής διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας όσον αφορά την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας 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                                                                                Α∆Α: 7Σ51ΩΕ5-5ΣΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    30η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    48  /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης  Καταστήματος « Επιχείρηση μαζικής εστίασης 

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (μικρό εστιατόριο)» που βρίσκεται  

εκτός ορίων οικισμού Κομιτάτων. 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ 24926/26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                         

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 από 19708/26-5-2015 αίτηση του Ανδρέα Κολαϊτη του Γερασίµου µε συνηµµένα  

δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήµατος « Επιχείρηση µαζικής 

εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (µικρό εστιατόριο)» που βρίσκεται  εκτός 

ορίων οικισµού Κοµιτάτων διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις  

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 .  Ανδρέα Κολαίτη  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.  Ανδρέα Κολαίτη  προέγκριση ίδρυσης  Καταστήµατος « Επιχείρηση µαζικής εστίασης 

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (µικρό εστιατόριο)»  που βρίσκεται  εκτός ορίων 

οικισµού Κοµιτάτων 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∆A :ΩΟ94ΩΕ5-Ψ2Ε 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   49   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)»  που βρίσκεται  στα Βλαχάτα Λειβαθούς. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.24926 / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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  19338/25-5-2015  αίτηση της Ευαγγελίας Τζανετάτου του Ευσταθίου µε 
συνηµµένα  δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση 
µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)»  που 
βρίσκεται  στα Βλαχάτα Λειβαθούς διότι πληρούνται οι νόµιµες προυποθέσεις. 
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 .  Ευαγγελίας Τζανετάτου του Ευσταθίου 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.  Ευαγγελία Τζανετάτου του Ευσταθίου  προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  

Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 

κουζίνας)»  που βρίσκεται  στα Βλαχάτα Λειβαθούς 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: 6ΟΝΜΩΕ5-Χ1Β 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    50  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής 
και κρύας κουζίνας στα Λουρδάτα ∆.Ε. Λειβαθούς 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα   Τρίτη    και ώρα 12:00 το  
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926 / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 22200/10-6-2015  αίτηση του ∆ηµητρίου Γερασίµου Σγουρδου του Αθανασίου µε 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας στα Λουρδάτα ∆.Ε. Λειβαθούς διότι 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . ∆ηµητρίου Γερασίµου Σγουρδου 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.  ∆ηµήτριο Γεράσιµο Σγουρδο του Αθανασίου προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  

επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας στα Λουρδάτα ∆.Ε. 

Λειβαθούς  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                                                                            Α∆Α: 7Ο∆9ΩΕ5-5ΤΤ    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   51    /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών, στον Κατελειό 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το  
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 22206/10-06-2015 αίτηση της NADIA MADALINA BIZNEA του VASILE για  
προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, 
κάβα εµφιαλωµένων ποτών, στον Κατελειό διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 .  NADIA MADALINA BIZNEA του VASILE 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. NADIA MADALINA BIZNEA του VASILE προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής 

διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών, στον Κατελειό 

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 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   Α∆Α: ΨΩΝΧΩΕ5-69Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7 ης ( τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    52  /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστημα της 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ  στο ισόγειο  ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στα Βλαχάτα 

Λειβαθούς. 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 12:00 
το µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                  

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

 

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 : 

Σας διαβιβάζουµε την αριθ. 21640/ 5-6-2015 αίτηση της Κρικιγιάννη Ελένης για ανανέωση αδείας 

µουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστηµα της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ  στο ισόγειο  

ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων στα Βλαχάτα Λειβαθούς. 

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 της κ. Κρικιγιάννη Ελένη   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  στην κ. Κρικιγιάννη Ελένη ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων επ’ 

αόριστον στο κατάστημα της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΙΤΣΑΡΙΑ  στο ισόγειο  ενοικιαζομένων 

διαμερισμάτων στα Βλαχάτα Λειβαθούς. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           Α∆Α: 7Φ∆ΧΩΕ5-ΤΟ8 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7 ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     53 /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστημα του 

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ»  που βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 12:00 
το µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

 

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 Υπάλληλου  Της 

Προϊσταµένας του    Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του 

∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Σας διαβιβάζουμε την 18621/19-5-2015   αίτηση του κ. Μινέτου Κωνσταντίνου του 

Παναγοδιονυσίου εκπροσώπου της Εταιρείας «Μινέτος Κων/νος και Αγαθάγγελος Ο.Ε»  για 

ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστημα του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ΜΠΑΡ»  που βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς . 

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. Μινέτου Κωνσταντίνου 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. Μινέτο Κωνσταντίνο το  Παναγοδιονυσίου εκπροσώπου της 

Εταιρείας «Μινέτος Κων/νος και Αγαθάγγελος Ο.Ε»   ανανέωση αδείας μουσικών 

οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστημα του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ»  που βρίσκεται στα 

Βλαχάτα Λειβαθούς . 

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: 759ΝΩΕ5-ΧΡΦ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    54  /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με 

τμήματα: οπωροπωλείο, παντοπωλείο στον Κοθρέα Ερίσου. 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα   Τρίτη    και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ 24926.26/ -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 22250/11-06-2015 αίτηση της ΜUSIEL MARIA του STEFAN για  προέγκριση 
ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, παντοπωλείο 
στον Κοθρέα Ερίσου , παρακαλούµε για την έγκριση γιατί  πληρούνται οι νόµιµες προυποθέσεις. 
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 .   ΜUSIEL MARIA του STEFAN 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. ΜUSIEL MARIA του STEFAN   προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών με τμήματα: οπωροπωλείο, παντοπωλείο στον 

Κοθρέα Ερίσου , 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                                                                               Α∆Α: ΩΖ1ΡΩΕ5-62Ζ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   55   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς 

οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Καµιναράτα ∆.Ε. Παλικής. 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30   η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926/26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 αριθ. πρωτ. 23220/17-6-2015 αίτηση του ∆ιονυσάτου Ανδρέα του Κωνσταντίνου 
για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών 

ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Καµιναράτα ∆.Ε. Παλικής, παρακαλούµε για την χορήγηση της 

γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . ∆ιονυσάτου Ανδρέα του Κωνσταντίνου  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. ∆ιονυσάτο  Ανδρέα του Κωνσταντίνου  προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρηση 

αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Καµιναράτα ∆.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                               Α∆Α: 6Υ3ΨΩΕ5-ΖΓ7 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    56  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Άµµες» ∆.Ε. Λειβαθούς 
κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα   Τρίτη    και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ 24926 / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                       

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Χορήγηση  
αδειών   ίδρυσης και λειτουργίας καντινών»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 αριθ. πρωτ. 22850/15-6-2015 αίτηση του κ. Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή για 
χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Άµµες» ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν 
δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 , παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή 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. Σβορώνο  Ανδρέα του Παναγή   άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία 

Άµµες» ∆.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016, 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                                                                         Α∆Α: 7ΝΧ9ΩΕ5-ΤΞΚ               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    57  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής 
και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας που βρίσκεται εντός ορίων οικισµού 
Χαράκτι – Πυργί ∆.Ε. Σάµης. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα    Τρίτη   και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.24926 /26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                        

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

1. 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 22849/15-06-2015  αίτηση της Κλουβάτου Αθανασίας του Αγγέλου µε 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας που βρίσκεται 
εντός ορίων οικισµού Χαράκτι – Πυργί ∆.Ε. Σάµης, παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . Κλουβάτου Αθανασίας του Αγγέλου 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.  Κλουβάτου Αθανασία  του Αγγέλου προέγκριση ίδρυσης λειτουργία   επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας που 

βρίσκεται εντός ορίων οικισµού Χαράκτι – Πυργί ∆.Ε. Σάµης 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: 64∆ΚΩΕ5-ΘΩ∆ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   58   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «Μέγα Λάκκο» 
∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016    
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926  / 26-06-2015 
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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                            Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

2. Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καντινών »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 αριθ. πρωτ. 24232/22-6-2015 αίτηση της Σπανού Μαριέττας του 
Ιερώνυµου για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Μέγα 
Λάκου» ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016   
παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . Σπανού Μαριέττα του Ιερώνυµου 

• 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. Σπανού Μαριέττα του Ιερώνυµου αδεία ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας 
στην παραλία Μέγα Λάκκο» ∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης 
µίσθωσης 28-2-2016   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                                                            Α∆Α: ΩΣΜ3ΩΕ5-ΜΕ9                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   59   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Γραδάκια» ∆.Ε. 
Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 
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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                            Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

3. Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καντινών .»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 αριθ. πρωτ. 24233/22-6-2015 αίτηση της Στελλάτου Κωνσταντίνας του 

Παναγή για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Γραδάκια» ∆.Ε. 

Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 

παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . Στελλάτου Κωνσταντίνας  του Παναγή 

• 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. Στελλάτου Κωνσταντίνα  του Παναγή αδεία ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας 
στην παραλία στην παραλία Γραδάκια» ∆.Ε. Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας µε 
ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016, 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 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
                                                                                      
                                                                                                                   Α∆Α: ΩΧΜΨΩΕ5-9ΓΜ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   60   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «ΕΓΛΙΝΑ 

ΜΗΝΙΕΣ» κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 
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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                            Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

4. Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καντινών .»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 αριθ. πρωτ. 23899/19-6-2015 αίτηση της ANDRZEJEWSKA 

ANNA TOY HENRYK για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην 

παραλία «ΕΓΛΙΝΑ ΜΗΝΙΕΣ» κατόπιν δημοπρασίας με ημερομηνία λήξης μίσθωσης 

28-2-2016 ,παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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 . ANDRZEJEWSKA ANNA TOY HENRYK για 

• 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. ANDRZEJEWSKA  ANNA TOY HENRYK   αδεία ίδρυσης και λειτουργίας 

καντίνας στην παραλία στην παραλία ΕΓΛΙΝΑ ΜΗΝΙΕΣ»    κατόπιν δηµοπρασίας µε 

ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016, 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                                                                  Α∆Α: 7ΟΜΕΩΕ5-ΞΒΚ                         
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   61   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «‘Αβυθος» Δ.Ε. 

Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 
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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                            Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                          

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

5. Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καντινών .»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 αριθ. πρωτ. 23683/18-6-2015 αίτηση του κ. Κουρούκλη 

Γεράσιμου του Γεώργιου για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας 

στην παραλία ‘Αβυθος» Δ.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δημοπρασίας με ημερομηνία λήξης 

μίσθωσης 28-2-201 ,παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. 
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 . Κουρούκλη Γεράσιμου του Γεώργιου για 

• 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. Κουρούκλη Γεράσιμο του Γεωργίου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καντίνας στην παραλία στην παραλία «‘Αβυθος» Δ.Ε. Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας µε 

ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016, 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 
 



 
 

               
 
 
 
                                                                                                             Α∆Α: 6ΕΦΦΩΕ5-ΣΝΟ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   62   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «‘Μηνιές»  

κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 
12:00 το µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 
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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                            Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                   Γεώργιος Κατσιβέλης                                           

 

6. Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
«Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καντινών .»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 αριθ. πρωτ. 23499/18-6-2015 αίτηση της Ρατσιάτου 

Παναγιώτας του Γερασίμου για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας 

στην παραλία Μηνιές»  κατόπιν δημοπρασίας με ημερομηνία λήξης μίσθωσης 28-2-

2016 ,παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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 . Ρατσιάτου Παναγιώτας του Γερασίμου για 

• 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. Ρατσιάτου Παναγιώτα του Γερασίμου αδεία ίδρυσης και λειτουργίας 

καντίνας στην παραλία στην παραλία «‘Μηνιές»  κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης 

µίσθωσης 28-2-2016, 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 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                      A∆Α: 6ΛΠΥΩΕ5-Μ5Ι 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7 ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     63 /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της 

επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευματωδών ποτών στο Φισκάρδο Ερίσου. 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 12:00 
το µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                     

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

 

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 Υπάλληλου  Της 

Προϊσταµένας του    Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του 

∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 23572/18-6-2015 αίτηση της Σκιαδαρέση Σουλτάνας του 

Σταύρου για ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της 

επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών 

ποτών στο Φισκάρδο Ερίσου. 

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 της κ. Σκιαδαρέση Σουλτάνας του Σταύρου 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  στην κ. Σκιαδαρέση Σουλτάνα του Σταύρου ανανέωση αδείας μουσικών 

οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση 

προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών στο Φισκάρδο Ερίσου. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                             Α∆Α: Ω6ΟΘΩΕ5-Ι∆Μ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   64   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης αναψυχής και 
επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στην Πεσσάδα Λειβαθούς 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                  

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                          

 

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 22521/12-6-2015  αίτηση της Χριστίνας Σκλαβούνου του Νικολάου µε 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης 

αναψυχής και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στην 

Πεσσάδα Λειβαθούς,  παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. 

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 . Χριστίνας Σκλαβούνου 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.  Χριστίνα Σκλαβούνου του Νικολάου προέγκριση  ίδρυσης λειτουργίας  

επιχείρησης αναψυχής και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών 

ποτών στην Πεσσάδα Λειβαθούς 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                                                                 ΑΔΑ: ΒΜ9ΘΩΕ5-ΣΕΞ               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7 ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   
Ιουνίου  2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     65 /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της 

επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Βλαχάτα . 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 12:00 
το µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

 

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 Υπάλληλου  Της 

Προϊσταµένας του    Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του 

∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη   που έχει ως εξής : 

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. 22659/12-6-2015 αίτηση της KAREN COOMBS TOY BRIAN για 

ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστημα της επιχείρηση 

αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – 

επιχείρηση αναψυχής στα Βλαχάτα . 

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 της κ. KAREN COOMBS TOY BRIAN 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  στην κ. KAREN COOMBS TOY BRIAN ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων για ένα 

έτος στο κατάστημα της επιχείρηση αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 

οινοπνευματωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Βλαχάτα . 

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: 7ΩΙ3ΩΕ5-ΚΙΛ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   66   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης αναψυχής και 
επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στα Κοµιτάτα Ερίσου 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 αριθ. 22469/11-6-2015 αίτηση της Ελευθερία Μαυροφρύδου του 

Θεόφιλου για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης αναψυχής και 

επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στα Κοµιτάτα Ερίσου 

παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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 . Ελευθερίας Μαυροφρύδου του Θεόφιλου 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.  Ελευθερία Μαυροφρύδου του Θεόφιλου προέγκριση  ίδρυσης λειτουργίας  

επιχείρησης αναψυχής και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών 

ποτών στα Κοµιτάτα Ερίσου , 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                                                                                  Α∆Α: 7ΛΕΚΩΕ5-4Σ2 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    67  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής 
στην Αγία Ευφηµία . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα      και ώρα 12:00 το µεσηµέρι   
,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24926/26 -06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 :  

Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής στην Αγία 

Ευφηµία της Κας βιτωράτου Σταυρούλας του ∆ηµητρίου (αριθ. πρωτ. 17595/12-5-2015).  

Να χορηγηθεί γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

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 . Βιτωράτου Σταυρούλας του ∆ηµητρίου 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. Βιτωράτου Σταυρούλα του ∆ηµητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής στην Αγία Ευφηµία , 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                                                                            Α∆Α: ΩΓΨ5ΩΕ5-Ο1Ρ    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   68   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας – επιχείρησης 
αναψυχής στην περιοχή Ξι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής  . 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 24699/25-6-2015 αίτηση της Μαρίας Γιουβανάκη του Παναγιώτη  µε 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης 

µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας 

– επιχείρησης αναψυχής στην περιοχή Ξι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής  ,παρακαλούµε για την 

χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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 . Μαρίας Γιουβανάκη του Παναγιώτη  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.  Μαρία Γιουβανάκη του Παναγιώτη  προέγκριση  ίδρυσης λειτουργίας  

επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και 

κρύας κουζίνας – επιχείρησης αναψυχής στην περιοχή Ξι Κατωγής ∆.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 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                               Α∆Α : 6 ΟΟΨΩΕ5-ΓΟ∆ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   69   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) στον Κατελειό. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 24776/25-6-2015  αίτηση του Γεράσιµου Παντελειού του Κυριάκου µε 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης λειτουργίας  επιχείρησης 

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

στον Κατελειό, παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.  

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 . Γεράσιµου Παντελειού του Κυριάκου 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. Γεράσιµο Παντελειό του Κυριάκου προέγκριση  ίδρυσης λειτουργίας  

επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και 

κρύας κουζίνας) στον Κατελειό , 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                                                                                 Α∆Α: 6ΧΛΞΩΕ5-Π9Θ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   70   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρησης 
λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο 
γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων πρατήριο ελαίων και λιπών στην Αγία Ειρήνη ∆.Ε. 
Ελειού Πρόννων 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 25004/26-6-2015  αίτηση του Νικολάου Γιαννάκη του ∆ιονυσίου µε 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  λιανικού και χονδρικού 

εµπορίου επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα 

παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων πρατήριο ελαίων και λιπών στην Αγία 

Ειρήνη ∆.Ε. Ελειού Πρόννων , παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες 

προϋποθέσεις.  

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 . Νικολάου Γιαννάκη 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. Νικόλαο Γιαννάκη του ∆ιονυσίου, προέγκριση  ίδρυσης   λιανικού και 

χονδρικού εµπορίου επιχείρησης λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε 

τµήµατα παντοπωλείο γαλακτοπωλείο πρατήριο κατεψυγµένων πρατήριο ελαίων και λιπών 

στην Αγία Ειρήνη ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, 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                                                                                  Α∆Α: 671ΧΩΕ5-ΡΜΒ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  30  η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   71   /2015 
 
 

   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και 
ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπωροπωλείο πρατήριο άρτου κάβα εµφιαλωµένων ποτών 
διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµικών προϊόντων στα Περατάτα Λειβαθούς 

 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ24926. / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 25034/26-6-2015  αίτηση της Γεωργίας Αναγνωστοπούλου του 

Νικολάου µε συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  επιχείρησης 

λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπωροπωλείο πρατήριο 

άρτου κάβα εµφιαλωµένων ποτών διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµικών 

προϊόντων στα Περατάτα Λειβαθούς , παρακαλούµε για την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι 

νόµιµες προϋποθέσεις.  

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 . Γεωργίας Αναγνωστοπούλου 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. Γεωργία Αναγνωστοπούλου του Νικολάου,  προέγκριση  ίδρυσης  επιχείρησης 

λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπωροπωλείο πρατήριο 

άρτου κάβα εµφιαλωµένων ποτών διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµικών 

προϊόντων στα Περατάτα Λειβαθούς , 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 
 



 
 
                                                                                                                             Α∆Α: 66ΓΦΩΕ5-ΦΞ4 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    72  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής  στα Κοµιτάτα Ερίσου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30  η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη     και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.24926 / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                    

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

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 :  

Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής της κας Ελευθερίας Μαυροφρύδου του 
Θεόφιλου στα Κοµιτάτα Ερίσου (αριθ. πρωτ. 22469/11-06-2015 αίτηση). Να χορηγηθεί γιατί 
πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.  
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 . Ελευθερίας Μαυροφρύδου 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. Ελευθερίας Μαυροφρύδου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής  

στα Κοµιτάτα Ερίσου , 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: 7ΕΘΖΩΕ5-ΛΝΘ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    73  /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «Μεγάλη Άµµος» 
περιοχής Μηνιών   , κατόπιν δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου αιγιαλού , µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 
28-2-2016 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα      και ώρα 12:00 το µεσηµέρι  
,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.24926 / 26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                           ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                                       Γεώργιος Κατσιβέλης                                                             

 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : «χορήγηση 
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας κατόπιν δηµοπρασίας»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 αριθ. πρωτ. 25292/29-6-2015 αίτηση του κ. Παναγιώτη Τζωρτζάτου  του 
Γεωργίου για χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «Μεγάλη  Άµµος» 
περιοχής Μηνιών  κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016 , παρακαλούµε για 
την χορήγηση της γιατί πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 . Παναγιώτη Τζωρτζάτου  του Γεωργίου 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. Παναγιώτη Τζωρτζάτο του Γεωργίου αδεία ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην 

παραλία «Μεγάλη Άµµος» περιοχής Μηνιών  κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 

28-2-2016, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                         Α∆Α: 6ΦΛΠΩΕ5-Λ93 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   74   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ για την κατάρτιση του νέου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικής 
Αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                              

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 3 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ για την κατάρτιση  του  νέου  του 
Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικής Αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου »   θέτει υπόψη  
της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ . 12433/2-04-2015 διαβιβαστικό της  Α/∆ηµάρχου Οικονοµικών 
Υπηρεσιών υπεύθυνης για την Νέα ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου  κ. Σοφίας Γαρµπή  προς την 
∆ηµοτική  Κοινότητα Αργοστολίου σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η γνωµοδότηση του προς την 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για την  έγκριση του σχεδίου  του ως άνω Κανονισµού . 

Στην συνέχεια η κ. Κατσιβέλη  θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 17989/14-05-
2015  , 72/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως 
εξής:  

 

 



 

 

 

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της µε αρ.7/2015  συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου της 11/5/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  72/2015                                Περίληψη 

                                                                     Γνωµοδότηση σχετικά µα τροποποίηση 

                                                                      Κανονισµού ∆ηµ. Αγοράς                                                 

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 11/5/2015 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα  και ώρα 19.30 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                                                                 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                          

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                                                      ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                           ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ                                          

∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                                

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                        

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 2Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε την τροποποίηση κανονισµού λειτουργιάς δηµοτικής αγοράς Αργοστολίου θέτει υπόψη των 
µελών το σχέδιο κανονισµού της δηµοτικής αγοράς Αργοστολίου όπως κατατέθηκε από την αρµόδια 
υπηρεσία.  

Αφού οι σύµβουλοι ανάγνωσαν το σχέδιο κανονισµού ο κ. Τζανάτος Παναγιώτης πήρε το λόγο και 
πρότεινε :   

1)Να τροποποιηθεί στο εν λόγω Άρθρο:«η Τιµή Εκµίσθωσης κάθε καταστήµατος από 8,00ευρώ/ τ.µ.» 
σε «παραχώρηση καταστηµάτων έναντι συµβολικής τιµής». 

Επίσης πρότεινε  να τροποποιηθεί η υποχρέωση που αναφέρει : « οι µισθωτές των καταστηµάτων 
οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των χώρων, διαφορετικά ευθύνονται για κάθε ζηµιά ή φθορά, ακόµη 
και αν προέρχεται από συνήθη χρήση , και θα προκληθεί από τους ίδιους, τους πελάτες ή και από 
τυχαία γεγονότα» και να αντικατασταθεί ως εξής:  «οι µισθωτές των καταστηµάτων οφείλουν να κάνουν 
καλή χρήση των χώρων (µονάδων)»Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο  

  
                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕ 



Να εγκριθεί ο κανονισµός όπως κατατέθηκε στο συµβούλιο  µε τις µοναδικές  τροποποιήσεις : 

Α)στο άρθρο 8 του κανονισµού  «οι µισθωτές των καταστηµάτων οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των 
χώρων, διαφορετικά ευθύνονται για κάθε ζηµιά ή φθορά, ακόµη και αν προέρχεται από συνήθη χρήση 
, και θα προκληθεί από τους ίδιους, τους πελάτες ή και από τυχαία γεγονότα»να επαλειφθεί η φράση 
τυχαία γεγονότα γιατί στα τυχαία γεγονότα είναι και οι φυσικές καταστροφές και δεν είναι σωστό οι 
ενοικιαστές να επιβαρύνονται µε τις επισκευές που µπορούν να προκληθούν από φυσικές 
καταστροφές όπως π.χ σεισµοί κλπ.  

Β)Όπως επίσης σχετικά µε την εκµίσθωση των καταστηµάτων το συµβούλιο οµόφωνα γνωµοδότησε 
να παραχωρηθούν µε µια συµβολική τιµή µικρότερη των 8 ευρώ /τµ.  

Μειοψήφησε ο κ .Τζανάτος Παναγιώτης στο σηµείο της τροποποίησης του άρθρου 8 και ψήφησε την 
πρόταση του .  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  72/2015. 

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

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασµα 

                                     Αργοστόλι 13 Μαΐου   2015 

                                             ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ 

 

 

Αµέσως µετά ο Πρόεδρος  κ. Σπυρίδων Ματιάτος  θέτει υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση τον 

νέο κανονισµό Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου ο οποίος αναλυτικά έχει ως 

εξής: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 
Άρθρο 1 

 
Η «∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου» λειτουργεί σε χώρο 2.613 τ.µ. στην περιοχή 

Λυκιαρδοπουλάτα που ανήκει κατά κυριότητα στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς.   
 

 
Άρθρο 2 

 
 Ο τρόπος λειτουργίας της «∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου» και ο τρόπος χρήσεως των 
χώρων της (µονάδες) ρυθµίζονται και διέπονται από τον παρόντα κανονισµό, οι διατάξεις του οποίου 
είναι υποχρεωτικές για τους µισθωτές και τους λοιπούς χρήστες των χώρων αυτής. 
 Οι σχετικές συµβάσεις που καταρτίζονται ή πράξεις που εκδίδονται κατά τις ισχύουσες 
εκάστοτε διατάξεις και αφορούν την ενοικίαση ή την καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της 
χρήσεως των χώρων της «∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου», διέπονται πάντοτε ως προς τον τρόπο 
χρήσεως, λειτουργίας και είδος της ασκούµενης σ΄ αυτούς δραστηριότητας από τον παρόντα 
κανονισµό, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στην οικεία πράξη ή σύµβαση. Επίσης, ο παρόν 
κανονισµός ισχύει και αναφορικά µε τις ήδη υφιστάµενες χρήσεις ή µισθώσεις. 

 



 
Άρθρο 3 

 
Η υφιστάµενη κατάσταση των χώρων (µονάδων) της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου 

περιλαµβάνει καταστήµατα και θέσεις πάγκων που αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος του 
παρόντος κανονισµού.  

Συγκεκριµένα η Νέα ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου αποτελείται από τέσσερα (4) κτίρια: 
 

1. Το κτίριο Α συνολικού εµβαδού 178,26 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους 
(µονάδες): 
1.1. Τον χώρο (µονάδα) Α1, εµβαδού 28,53 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 

τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

1.2. Τον χώρο (µονάδα) Α2, εµβαδού 29,54 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

1.3. Τον χώρο (µονάδα) Α3, εµβαδού 78,14 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι 
τοποθετηµένοι εννιά (9) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα 
έχουν τους αύξοντες αριθµούς 14-15-16-17-18-19-20-21 και 22 (όπως αποτυπώνονται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο) 

1.4.  Τον χώρο (µονάδα) Α4, εµβαδού 25,25 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 
 

2. Το κτίριο Β συνολικού εµβαδού 158,92 m2 χωρίζεται σε επτά (7) επιµέρους χώρους (µονάδες): 
2.1. Τον χώρο (µονάδα) Β1, εµβαδού 20,70 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 

τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

2.2. Τον χώρο (µονάδα) Β2, εµβαδού 20,70 m2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

2.3. Τον χώρο (µονάδα) Β3, εµβαδού 20,55 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

2.4. Τον χώρο (µονάδα) Β4, εµβαδού 10,42 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως βοηθητικός χώρος 

2.5. Τον χώρο (µονάδα) Β5, εµβαδού 26,52 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

2.6. Τον χώρο (µονάδα) Β6, εµβαδού 17,18 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 

2.7. Τον χώρο (µονάδα) Β7, εµβαδού 25,25 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα 
 

3. Το κτίριο Γ συνολικού εµβαδού 137,08 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους 
(µονάδες): 
3.1. Τον χώρο (µονάδα) Γ1, εµβαδού 36,72 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 

τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι 
τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής 



θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς 1-2-3 και 4 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.2. Τον χώρο (µονάδα) Γ2, εµβαδού 26,70 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι 
τοποθετηµένοι τέσσερις (4) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής 
θα έχουν τους αύξοντες αριθµούς 5-6-7 και 8 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.3. Τον χώρο (µονάδα) Γ3, εµβαδού 44,15 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και στον οποίον είναι 
τοποθετηµένοι πέντε (5) πάγκοι οι οποίοι θα διατίθενται προς παραχώρηση και στο εξής θα 
έχουν τους αύξοντες αριθµούς 9-10-11-12 και 13 (όπως αποτυπώνονται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο) 

3.4. Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες. 
. 

4. Το κτίριο ∆ συνολικού εµβαδού 153,05 m2 χωρίζεται σε τέσσερις (4) επιµέρους χώρους 
(µονάδες): 
4.1. Τον χώρο (µονάδα) ∆1, εµβαδού 40,42 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 

τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα, µπορεί όµως να διατεθεί και για την 
τοποθέτηση πάγκων εφ’ όσον απαιτείται από τη ζήτηση θέσεων. 

4.2. Τον χώρο (µονάδα) ∆2, εµβαδού 37,46 m2, όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα. Ο χώρος αυτός δύναται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου να διατίθεται σε υπηρεσίες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ή να 
παραχωρείται σε Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς άνευ ανταλλάγµατος για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών τους αποκλειστικά και µόνο στην περίπτωση που παραµένει 
αδιάθετος. 

4.3. Τον χώρο (µονάδα) ∆3, εµβαδού 42,55 m2,όπως αυτός αποτυπώνεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και προορίζεται να 
µισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα. Ο χώρος αυτός δύναται  µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου να παραχωρείται στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µε την επωνυµία ΟΚΑΠ 
άνευ ανταλλάγµατος για την λειτουργία των υπηρεσιών του (κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π), ο 
οποίος θα έχει προτεραιότητα έναντι άλλων ενδιαφεροµένων µε την προϋπόθεση ότι έγκαιρα 
θα υποβάλει στον αρµόδιο υπάλληλο της ∆ηµοτικής Αγοράς αίτηση µε την οποία θα 
εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την παραχώρηση του χώρου. 

4.4.  Κοινόχρηστο χώρο στον οποίο λειτουργούν τουαλέτες. 
 
Με Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αλλάξει η χρήση όλων των χώρων (µονάδων) 
της Νέας ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 

 
Άρθρο 4 

 
Το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου έχουν όσοι: 

• είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες (κτηνοτρόφοι, αλιείς, µελισσοκόµοι κ.λ.π.) 

• είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

• είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. 
 

Άρθρο 5 
 

Α. Για τα καταστήµατα. 
Οι χώροι (µονάδες) που αποτυπώνονται στο συνηµµένο σχέδιο θα εκµισθώνονται σε αγρότες 

όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκµίσθωσης 
ακινήτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Η διάθεση των καταστηµάτων θα γίνεται µε δηµοπρασία οι όροι της οποίας καθορίζονται από 
την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 



Οι δε αντίστοιχες συµβάσεις µισθώσεως καταρτίζονται σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος 
κανονισµού και τον ισχύοντα κάθε φορά νόµο που διέπει τις µισθώσεις ακινήτων που ανήκουν στους 
ΟΤΑ. Το µίσθωµα των καταστηµάτων καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα.  

Η τιµή εκµίσθωσης κάθε καταστήµατος ορίζεται σε 8,00 ευρώ/τ.µ. µη συµπεριλαµβανοµένων 
των δαπανών ρεύµατος και νερού. 

Το µίσθωµα των καταστηµάτων θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. 
Β. Για τους πάγκους. 
1) Για την διάθεση των ελεύθερων πάγκων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου εκδίδεται 

ανακοίνωση το πρώτο δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου εκάστου έτους, η οποία ορίζει τον αριθµό των 
πάγκων που θα διατεθούν καθώς και το χρονικό διάστηµα κατάθεσης δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόµενους, το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες. 

Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στον αρµόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί αίτηση µε συνηµµένα 
τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων από την 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υποχρεούται 
ειδάλλως έγγραφο από την ανωτέρω υπηρεσία ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
εγγραφής. 

2. Άδεια παραγωγού (εφόσον υφίσταται). 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 
4. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο. 
5. Πιστοποιητικό ότι είναι δηµότες του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
6. Εκκαθαριστικό εισοδήµατος. 
7. Εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και διατηρούν πολυτεκνική 

ιδιότητα πιστοποιητικό από την Α.Σ.Π.Ε.. 
8. Εφόσον έχουν την επιµέλεια ατόµου µε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, 

πιστοποιητικό από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή. 
9. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους όρους 

του κανονισµού. 
 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και τον αρµόδιο 

υπάλληλο που έχει οριστεί µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και σε ποσοστό θέσεων αναλυτικά ως εξής: 

• Ποσοστό 40% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε πολύτεκνους και τέκνα 
πολυτέκνων που διατηρούν την πολυτεκνική ιδιότητα καθώς και σε άτοµα που έχουν 
επιµέλεια ατόµου µε πιστοποιηµένη αναπηρία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

• Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε νέους ηλικίας έως 
σαράντα (40) ετών. 

• Ποσοστό 30% των προκηρυσσόµενων θέσεων θα διατίθεται σε άτοµα ηλικίας άνω των 
σαράντα (40) ετών. 

Εφόσον εκ των ανωτέρω κατηγοριών δεν προσήλθε υποψήφιος το αντίστοιχο ποσοστό 
µεταφέρεται στην αµέσως επόµενη κατά σειρά κατηγορία.  

Ο πίνακας των δικαιούχων που θα προκύψει µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, θα εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν 
εισήγησης του αρµόδιου υπαλλήλου και του αρµοδίου Αντιδηµάρχου.  

Η διάθεση των ελεύθερων πάγκων θα γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των δικαιούχων του πίνακα 
που έχει εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενώπιον του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, του αρµοδίου 
δηµοτικού υπαλλήλου και των ενδιαφεροµένων, οι οποίοι θα καλούνται εγγράφως να παραστούν. 
Σχετικά θα συντάσσεται πρακτικό ανάδειξης δικαιούχων, το οποίο θα υπογράφεται από τον 
Αντιδήµαρχο, τον αρµόδιο υπάλληλο και τους παρευρισκόµενους.  

Για τη χρήση του πάγκου θα χορηγείται «∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου», το οποίο θα είναι ετήσιας 
διάρκειας. Μετά την καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο ∆ικαιούχο έντυπο που θα φέρει 
τον τίτλο «∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου επί της ∆ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα 
αυτού θα αναγράφονται τα πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του 
γραµµατίου είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου. 

Το αντάλλαγµα ορίζεται στο ποσό των 300,00 ευρώ ετησίως για κάθε πάγκο και θα 
καταβάλλεται εφάπαξ. Ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που κάνει χρήση ο δικαιούχος το 



αντάλλαγµα καταβάλλεται ολόκληρο (αν για παράδειγµα κάποιος κάνει χρήση µόνο την θερινή 
περίοδο θα πληρώνει για ολόκληρο το έτος). 

2) Για την ανανέωση του ∆ικαιώµατος της Χρήσης Χώρου για τη Λειτουργία Πάγκου από τους 
υφιστάµενους χρήστες θα κατατίθενται από 1η έως 15 Οκτωβρίου αίτηση µε τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

1. Ασφαλιστική ενηµερότητα από τον ΟΓΑ. 
2. Βεβαίωση µη οφειλής από τον ∆ήµο. 
3. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό τους 

οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας µε βάση τον κανονισµό. 
Για την ανανέωση του δικαιώµατος της χρήσης χώρου για τη λειτουργία του πάγκου θα 

χορηγείται εκ νέου ∆ικαίωµα Χρήσης Χώρου, το οποίο θα είναι επίσης ετήσιας διάρκειας. Μετά την 
καταβολή του ανταλλάγµατος θα χορηγείται στο ∆ικαιούχο έντυπο που θα φέρει τον τίτλο «∆ικαίωµα 
Χρήσης Χώρου επί της ∆ηµοτικής Αγοράς για τη Λειτουργία Πάγκου». Στο σώµα αυτού θα 
αναγράφονται τα πωλούµενα είδη, ο αριθµός και η θέση του πάγκου και ο αριθµός του γραµµατίου 
είσπραξης του ανταλλάγµατος για την παραχώρηση του ∆ικαιώµατος χρήσης χώρου. 
 Εφόσον µέσα στην ανωτέρω προθεσµία 1η µέχρι 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους δεν κατατεθεί 
έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι επιθυµεί την ανανέωση της παραχώρησης ∆ικαιώµατος Χρήσης 
Χώρου ο πάγκος θα θεωρείται ελεύθερος προς; διάθεση. 
 

Άρθρο 6 
 
Αρµόδιος για τον τρόπο λειτουργίας, τον τρόπο χρήσεως των χώρων και για την τήρηση του 

παρόντος κανονισµού της ∆ηµοτικής Αγοράς είναι ο Αντιδήµαρχος, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του 
∆ηµάρχου. Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος προΐσταται του προσωπικού, παραχωρεί τα δικαιώµατα χρήσης 
για πάγκους, υπογράφει τα συµφωνητικά µίσθωσης καταστηµάτων καθώς και τις διακηρύξεις 
δηµοπρασίας αυτών, εισηγείται αυξήσεις ή µειώσεις κλπ. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επιβάλει πρόστιµα, 
υποβάλλει µηνύσεις κλπ. σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, εισηγείται για την αποµάκρυνση των 
παραβατών του παρόντος κανονισµού και εκπροσωπεί το ∆ήµο στα ∆ικαστήρια και άλλες Αρχές 
σχετικά µε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς. 

Με Απόφαση ∆ηµάρχου ορίζεται ∆ηµοτικός Υπάλληλος ως υπεύθυνος της ∆ηµοτικής Αγοράς 
Αργοστολίου µε τον αναπληρωτή του, στον οποίον ανατίθεται η επιστασία και ρύθµιση θεµάτων 
σχετικών µε τη λειτουργία της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Συγκεκριµένα παρακολουθεί τη 
λειτουργία της και ενηµερώνει τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο για κάθε αναφυόµενο ζήτηµα, συνεργάζεται µε 
τους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του ∆ήµου για την καλύτερη λειτουργία της ∆ηµοτικής 
Αγοράς Αργοστολίου. Συνεργάζεται µε την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για την είσπραξη του 
ανταλλάγµατος (καταστηµάτων και πάγκων) της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τέλος συνεργάζεται 
µε τους εκπροσώπους των χρηστών της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου για την καλύτερη λειτουργία 
αυτής. 

Κάθε χρόνο θα ορίζεται ένας εκπρόσωπος από τους µισθωτές των καταστηµάτων και ένας 
εκπρόσωπος από τους κατόχους πάγκων, τα ονόµατα των οποίων θα γνωστοποιούνται στον αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο µε κοινοποίηση είτε πρακτικού ανάδειξής τους είτε µε εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από 
τους µισθωτές των καταστηµάτων και τους χρήστες των πάγκων αντίστοιχα και µε βεβαιωµένο το 
γνήσιο της υπογραφής αυτών. Η γνωστοποίηση των ανωτέρω εκπροσώπων θα γίνεται υποχρεωτικά 
από την 1η έως την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 
ορίζει µέχρι τις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος θα αναδεικνύεται µε 
κλήρωση από τους δραστηριοποιούµενος στο χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς. Οι ανωτέρω θα είναι 
υπεύθυνοι για το άνοιγµα και το κλείσιµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου και θα συνεργάζονται µε 
τον υπεύθυνο Αντιδήµαρχο ή τον δηµοτικό υπάλληλο για την εύρυθµη λειτουργία αυτής. 

 
Άρθρο 7 

 
Απαγορεύεται η συνένωση δύο ή περισσοτέρων χώρων (µονάδων) σε έναν ενιαίο χώρο, η 

εκµίσθωση περισσότερων του ενός χώρου (µονάδων) στο ίδιο πρόσωπο καθώς και η χορήγηση πλέον 
του ενός ∆ικαιώµατος Χρήσης στο ίδιο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη άδεια και έγκριση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Η ως άνω απαγόρευση δεν ισχύει για το βοηθητικό χώρο Β4, 



όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 του παρόντος, ο οποίος κατ’  εξαίρεση µπορεί να µισθωθεί 
αποκλειστικά σε χρήστες της ∆ηµοτικής αγοράς κατόπιν δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού. 

Οι µισθωτές των καταστηµάτων και οι κάτοχοι πάγκου δεν έχουν το δικαίωµα να παραχωρούν 
σε άλλον τη χρήση του µισθίου ή του πάγκου που τους παραχωρείται εν όλω ή εν µέρει µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα µε υποµίσθωση ή µε σύσταση εταιρείας καθώς και να 
µεταβιβάζουν τη µισθωτική σχέση, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του εκµισθωτή. 

Σε περίπτωση θανάτου αγρότη ενηµερώνεται άµεσα ο ∆ήµος. Οι πλησιέστεροι συγγενείς έχουν 
δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως και σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερολογιακών ηµερών: 

1. Τη διακοπή του δικαιώµατος χρήσης και τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα να 
επιστραφούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ύστερα από εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα 
τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα δεν επιστρέφονται. 

2. Για το υπόλοιπο του έτους µπορεί να ζητήσει τη συνέχιση της χρήσης κάποιος ή 
κάποια από τους πλησιέστερους συγγενείς που υποδεικνύεται εγγράφως από όλους 
αυτούς έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, έστω και εάν δεν έχει την ιδιότητα 
του αγρότη. 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης προσωρινής ανικανότητας για εργασία του αγρότη δύναται να 
συνεχίσει τη χρήση για λογαριασµό του αρχικού δικαιούχου κάποιος ή κάποια από τους συγγενείς του 
που υποδεικνύεται από τον ίδιο, έως το τέλος και µόνο του τρέχοντος έτους, ύστερα από αίτηση του 
αγρότη. 

 
Άρθρο 8 

 
Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά οι έχοντες δικαίωµα χρήσης των 

χώρων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου υποχρεούνται: 
• να τηρούν υποδειγµατικά καθαρούς όλους τους χώρους της αγοράς και δη τόσο το 

εσωτερικό των χώρων που τους παραχωρούνται όσο και τους κοινόχρηστους χώρους 
(τουαλέτες κ.λπ.), 

• τα πωλούµενα προϊόντα τους να είναι τοποθετηµένα σε πάγκους, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων, 

• να έχουν σε εµφανές σηµείο το έντυπο «∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου», 
• να έχουν ταµπέλες µε τις τιµές των πωλούµενων προϊόντων, 
• να συγκεντρώνουν όλα τα απορρίµµατα και στη συνέχεια να τα µεταφέρουν οι ίδιοι µε 

σακούλες αεροστεγώς κλεισµένες στους κάδους αποκοµιδής των απορριµµάτων που 
θα βρίσκονται έξω από τη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου, 

• να αποθηκεύουν κάσες, τελάρα (άδεια ή γεµάτα), χαλασµένα ή µη προϊόντα κ.λ.π., 
εντός των χώρων που τους παραχωρούνται, 

• να τηρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις, που αφορούν το ωράριο 
λειτουργίας της αγοράς, την καθαριότητα, την υγιεινή, την ησυχία, εργασία, ασφάλεια 
και χρηστά ήθη των λοιπών χρηστών και περιοίκων. 

• Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων οφείλουν να κάνουν καλή χρήση των 
χώρων (µονάδων), διαφορετικά ευθύνονται για κάθε ζηµία ή φθορά που θα γίνει σ’ 
αυτούς, ακόµη και αν προέρχονται από τη συνήθη χρήση, και που θα προκληθεί από 
τους ίδιους, τους πελάτες τους ή και από τυχαία γεγονότα.  

• Οι µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων υποχρεούνται να φροντίζουν 
αποκλειστικά για την ασφάλεια των εµπορευµάτων τους και γενικά όλων των εντός των 
χώρων (µονάδων) τους ευρισκοµένων αντικειµένων, αποκλειοµένης ρητά κάθε ευθύνης 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για όλα αυτά (ενδεικτικά αποκλείεται κάθε ευθύνη του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για ζηµίες που θα επέλθουν στα εµπορεύµατα εξαιτίας πυρκαγιάς, 
κλοπής, κάθε απώλειας κ.λ.π.). 

• Να λειτουργήσουν οπωσδήποτε το χώρο ή το κατάστηµα το οποίο θα τους 
παραχωρηθεί.  

 Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων: 
• η οποιαδήποτε τροποποίηση ή µεταρρύθµιση ή προσθήκη στους χώρους που τους 

παραχωρούνται και ιδίως στα εξωτερικά στοιχεία τους.  



• η τοποθέτηση τεντών, µεταλλικών ή ξύλινων κατασκευών (πέργκολα) καθώς και 
οµπρελών στην πρόσοψη των καταστηµάτων και στους χώρους των πάγκων, εκτός και 
αν υπάρξει ειδική έγγραφη άδεια και έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλαισθησία και η συµβατότητα των ανωτέρω αντικειµένων µε τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια του όλου συγκροτήµατος. Επίσης αισθητικές παρεµβάσεις, όπως 
καλλωπισµός, χρωµατισµός κ.λ.π. εν όλω ή εν µέρει των εξωτερικών όψεων των 
χώρων, θα γίνεται από τους µισθωτές και χρήστες των χώρων, µόνον κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου. Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς δικαιούται να ζητήσει να επαναφερθούν τα πράγµατα στην πρότερη 
κατάστασή τους µε δαπάνες του µισθωτή, ενώ οι µισθωτές των καταστηµάτων και των 
πάγκων δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεώς τους για τις δαπάνες στις οποίες 
υποβλήθηκαν, 

• η αντικατάστασή του υπάρχοντος µεταλλικού ρολού µε άλλο διαφορετικής µορφής από 
αυτό της εγκεκριµένης αρχιτεκτονικής µελέτης καθώς και η τοποθέτηση εξωτερικών 
κλιµατιστικών µονάδων στις εσωτερικές και εξωτερικές όψεις των µονάδων της 
∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τυχόν αυθαίρετη τοποθέτηση τέτοιων κατασκευών, 
θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης µισθώσεως ή ανάκλησης του 
∆ικαιώµατος παραχώρησης χρήσης πάγκου και θα επισύρει το προβλεπόµενο 
πρόστιµο, 

• η ανάρτηση ή τοποθέτηση επί της προσόψεως των παραχωρουµένων χώρων 
πινακίδων πάσης φύσεως 

• η απόθεση εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων π.χ. τελάρα, καρότσια, κιβώτια κ.λ.π., 
σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, πέραν αυτού που τους παραχωρείται καθώς και η 
προέκταση του πάγκου µε πρόχειρες κατασκευές (τελάρα, κ.λ.π) 

• η δι΄ επαφής µε το δάπεδο µεταφορά κιβωτίων ή οιονδήποτε αντικειµένων, τα οποία 
πρέπει να µεταφέρονται δια χειρών ή ειδικού τροχοφόρου µεταφορέως (τύπου CLARK) 
προς διασφάλιση της καλής εµφανίσεως της αγοράς και αποφυγή της καταστροφής 
του δαπέδου, των τοίχων και των λοιπών χώρων αυτής. 

• Απαγορεύεται στους µισθωτές των καταστηµάτων και των πάγκων η διάθεση 
οποιουδήποτε προϊόντος που δεν αναγράφεται στο ειδικό έντυπο παραχώρησης 
χρήσης χώρου. 

• Απαγορεύεται η εναπόθεση στους άνω χώρους οποιωνδήποτε εύφλεκτων ειδών. 
Άρθρο 9 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µπορεί κατά την απόλυτη κρίση του να χρησιµοποιεί ελεύθερα τους 
χώρους της αγοράς είτε ο ίδιος είτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν, 
προκειµένου να λαµβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις (συναυλίες, οµιλίες, 
εκθέσεις κλπ). Επίσης, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δικαιούται να προβαίνει αρµοδίως οποτεδήποτε σε 
επιθεώρηση των χώρων που εκµισθώνονται για να διαπιστώνει την κατάστασή τους και την πιστή 
τήρηση των όρων του παρόντος κανονισµού. 

 
Άρθρο 10 

 
Το ωράριο λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου ορίζεται από 6:00 π.µ. έως 10:00 

µ.µ.. Απαγορεύεται η παραµονή εντός της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου πέραν του νοµίµου ωραρίου 
λειτουργίας. Η οποιαδήποτε παραµονή αποτελεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. 

Απαγορεύεται η είσοδος και η κυκλοφορία οχηµάτων (δικύκλων ή αυτοκινήτων) που δεν 
ανήκουν στους δικαιούχους χρήστες της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. Τα αυτοκίνητα αυτών θα 
εισέρχονται µόνο για φορτοεκφόρτωση των αγροτικών προϊόντων κ.λ.π. και αµέσως θα εξέρχονται από 
τον χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου, απαγορεύεται δε αυστηρά η στάθµευση αυτών εντός 
αυτής. Οι ώρες φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων κ.λ.π. είναι από 06:00 έως 7:30 και από 14:00 έως 
16:00. 
                                                                              Άρθρο 11 

 
Ο έλεγχος της τήρησης των όρων των συµφωνητικών µίσθωσης καταστηµάτων και του ∆ικαιώµατος 
Χρήσης Πάγκου θα γίνεται από την Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος και Ελέγχου Κοινοχρήστων 



χώρων καθώς και από υπηρεσία του ∆ήµου που θα έχει την ανάλογη αρµοδιότητα. Κάθε διένεξη 
µεταξύ των µισθωτών των καταστηµάτων και των πάγκων και γενικά των εχόντων ∆ικαίωµα Χρήσης 
των Χώρων της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου σχετικά µε την έκταση της χρήσεως των χώρων και 
γενικά τις µεταξύ τους σχέσεις θα επιλύεται δια της παρεµβάσεως του Αντιδηµάρχου που έχει οριστεί 
από τον ∆ήµαρχο Κεφαλλονιάς. Εάν και πάλι δεν επιλύεται η διαφορά, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Κεφαλλονιάς οφείλει τελικά να αποφανθεί κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφεροµένου. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος κανονισµού προβλέπεται: 
• Έγγραφη σύσταση 
• Επιβολή προστίµου που θα επιβάλλεται µετά από τρεις (3) έγγραφες συστάσεις 

Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήµος διατηρεί παράλληλα και το δικαίωµα καταγγελίας της µίσθωσης ή 
αφαίρεσης του ∆ικαιώµατος Χρήσης Χώρου στις περιπτώσεις που κρίνει ότι αυτό είναι το 
επιβεβληµένο µέτρο.  
                                                                                Άρθρο 12 

 
Κάθε µισθωτής καταστήµατος ή χρήστης πάγκου ευθύνεται απέναντι στους άλλους µισθωτές 

καταστήµατος ή χρήστες πάγκου και στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για την από αυτόν τον ίδιο ή από αυτούς 
που σε ειδικές περιστάσεις χρησιµοποιούν τη µονάδα για λογαριασµό του (µέλη της οικογένειάς του 
κ.λπ.) παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού. Ο δε αρµόδιος Α/∆ήµαρχος δικαιούται για κάθε 
παράβαση να λάβει τα νόµιµα µέτρα της σύστασης και του προστίµου σε βάρος του παραβάτη 
σύµφωνα µε το άρθρο 11. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς δικαιούται επίσης να προβεί και σε ανάκληση 
του χορηγηθέντος ∆ικαιώµατος Χρήσης πάγκου καθώς και στην καταγγελία της υφιστάµενης 
σύµβασης µίσθωσης καταστήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 11 για παράβαση των όρων του παρόντος 
κανονισµού από τον κάτοχο της. Εφόσον η παράβαση επιφέρει βλάβη ή ζηµία στη µονάδα ή στο εν 
γένει συγκρότηµα της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου, δηµιουργείται για τον παραβάτη υποχρέωση 
αποκατάστασης  ολόκληρης της ζηµίας (θετικής και αποθετικής). 

Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου εκ µέρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς τους µισθωτές 
των καταστηµάτων ή χρήστες των πάγκων θα γίνεται στον παραχωρούµενο προς αυτούς χώρο ή στον 
χώρο κατοικίας τους µε αποδεικτικό επίδοσης. 

 
Άρθρο 13 

 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς είναι αρµόδιος για την καθαριότητα και την ευπρέπεια του εσωτερικού 

αίθριου χώρου καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 
Η Ε∆ΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ είναι αρµόδια για την περισυλλογή των απορριµµάτων από τους κάδους που 

έχουν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου για τον σκοπό αυτό. 
Η ∆ΕΥΑΚ είναι αρµόδια για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και 

αποχέτευσης σε όλους τους χώρους της ∆ηµοτικής Αγοράς Αργοστολίου. 
Άρθρο 14 

 
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων λόγω αυθαίρετης χρήσης χώρων για λειτουργία 

πάγκου στη ∆ηµοτική Αγορά Αργοστολίου θα επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο το 
αναλογούν ετήσιο αντάλλαγµα για τη χρήση του χώρου και ισόποσο πρόστιµο. Επιπλέον ο 
παραβάτης στερείται του δικαιώµατος συµµετοχής στις διαδικασίες διάθεσης καταστήµατος και 
παραχώρησης χρήσης χώρου για λειτουργία πάγκου για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. 

 
Άρθρο 15 

 
 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την δηµοσίευσή του σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του Ν.3463/06. 
Από την θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού καταργείται κάθε προηγούµενη σχετική 

διάταξη.       
                                             ΜΑΡΤΙΟΣ  2015  
             



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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την 72/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου : 

 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί  θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατάρτιση του παραπάνω  νέου  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου . 

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: 7ΨΝΠΩΕ5-7Ρ7 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   75   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  επί της µε αρίθµ.πρωτ. 13878/2015 αίτησης κ. 
Νικόλαου Κουτσογιώργου. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                          

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 4 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  επί της µε αρίθµ.πρωτ. 
13878/2015 αίτησης κ. Νικόλαου Κουτσογιώργου.»   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 Υπηρεσίών 
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 παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 

 



 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια παραχώρησης 

θέσεων στάθµευσης ενοικιαζόµενων οχηµάτων , µπροστά από την επιχείρηση µε την επωνυµία «star 

Villas» επί της οδού Αγίου Νικολάου στην Αγία Ευφηµία , σύµφωνα µε την 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: 7Ν4ΨΩΕ5-ΧΨΒ      

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   76   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 13066/2015 αίτησης  Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                
3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                      
4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                     Άγγελος Κωνσταντάκης                                                        

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 4 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 13066/2015 αίτησης  
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος..»   θέτει υπόψη  της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση η οποία έχει ως 
εξής: 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 



 
 

 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 61/2015 γνωµοδότηση  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:  
 
 
 
 



 
 
                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αρ.6/2015  συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 29/4/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  61/2015                                Περίληψη 

                                                                       Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων 

                                                                  Στάθμευσης οχημάτων στην Εθν.Τράπεζα                                                                         

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου 

Κεφαλονιάς σήμερα τις 29/4/2015 ημέρα εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.30 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 10 

ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                         

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                              
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  

ΔΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΣΜΗΝΗ                                          

  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                         ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ                                                                                                         

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                                                                                                

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                                

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

ημερήσιας διάταξης σχετικά με την  αίτηση της Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση 

απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης οχημάτων μπροστά από το κατάστημα της λόγω 

του ότι παρεμποδίζουν τις συχνές χρηματαποστολές ο Πρόεδρος πρότεινε να 

τοποθετηθούν όπως εζητήθη.                                        

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία γνωμοδότησε 

σχετικά με την  αίτηση της Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων 

στάθμευσης οχημάτων μπροστά από το κατάστημα της λόγω του ότι παρεμποδίζουν τις 



συχνές χρηματαποστολές  να τοποθετηθούν όπως εζητήθη. Μειοψηφούντων των κ Καούκη, 

Τζανάτου, Παγουλάτου Ι. Νιφοράτου.                                

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  61/2015. 

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

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασμα 

                                Αργοστόλι 7 Μαΐου 2015 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                  

                                  ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ             

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



 
 
 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
 Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος  προτείνει στα Μέλη της   Επιτροπής Ποιότητας να γνωµοδοτήσουν  
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την έγκριση της   τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης 
στάθµευσης για δύο θέσεις οχηµάτων επειδή η εν λόγω Τράπεζα εκτελεί  και χρέη της 
Τράπεζας της Ελλάδος και  προκειµένου να γίνονται µε ασφάλεια οι χρηµαταποστολές .   
 και αφού έλαβε υπόψη της:  



• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 61/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την εισήγηση του Προέδρου. 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ‘εγκρίνει  την τοποθέτηση  απαγορευτικών πινακίδων 

στάθµευσης για δύο οχήµατα   µπροστά από την είσοδο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος επειδή 

εκτελεί και χρέη της Τράπεζας της Ελλάδος και  προκειµένου να γίνονται µε ασφάλεια οι 

χρηµαταποστολές . 

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: 70ΟΞΩΕ5-Α3Ι    

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   77   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 13746/2015 αίτησης  κ. Στελλάτου Βαρβάρας. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                           

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 4 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 13746/2015 αίτησης  κ. 
Στελλάτου Βαρβάρας.»θέτει υπόψη  της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 
 
 
 
 
 

 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 60/2015 γνωµοδότηση  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:  



 
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αρ.6/2015  συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 29/4/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  60/2015                                Περίληψη 

                                                                           Για παραχώρηση χώρου 

                                                                        Θέσης στάθμευσης                                                                           

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου 

Κεφαλονιάς σήμερα τις 29/4/2015 ημέρα εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.30 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 10 

ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                         

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                              
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                  

ΔΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΣΜΗΝΗ                                          

  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                         ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ                                                                                                         

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                                                                                                

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                                

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

ημερήσιας διάταξης σχετικά με την  αίτηση της κ. Βαρβάρας  Στελλάτου για παραχώρηση 

θέσης παρκαρίσματος και φορτοεκφόρτωσης αποσκευών πελατών στην είσοδο της 

επιχείρησης ενοικιαζομένων διαμερισμάτων στο Αργοστόλι στην οδό Σπύρου Μαλάκη 46 

με την ονομασία «Barbara’s apartments” και για τους μήνες από Ιούλιο έως και Σεπτέμβρη 

πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος όπως εζητήθη. 

                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου ομόφωνα  γνωμοδότησε σχετικά με 

την  αίτηση της Βαρβάρας  Στελλάτου για παραχώρηση θέσης παρκαρίσματος και 

φορτοεκφόρτωσης αποσκευών πελατών στην είσοδο της επιχείρησης ενοικιαζομένων 



διαμερισμάτων στο Αργοστόλι στην οδό Σπύρου Μαλάκη 46 με την ονομασία «Barbara’s 

apartments” και για τους μήνες από Ιούλιο έως και Σεπτέμβρη να παραχωρηθεί ο χώρος 

όπως εζητήθη και για το παραπάνω χρονικό διάστημα. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  60/2015. 

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

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασμα 

                                Αργοστόλι 7 Μαΐου 2015 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                  

                                    ΛΟΥΚΑΣ  ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ             

 
 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσίών 
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 60/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 



 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια στάθµευσης 

έµπροσθεν της εισόδου της επιχείρησης της κ. Βαρβάρας Στελλάτου  επί της οδού Σπύρου Μαλάκη 46 

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 : Ω4ΜΜΩΕ5-8Ν∆    

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης(τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   78   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 11342/2015 αίτησης  κ. Αδαµαντίας Μοσχονά. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                

3.  Μιχαήλ Γάκης                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                      



4.  Ευάγγελος Κεκάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                     Άγγελος Κωνσταντάκης                                                        
    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 4 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 11342/2015 αίτησης  κ. 
Αδαµαντίας Μοσχονά .»θέτει υπόψη  της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση η οποία έχει ως εξής: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 



 
 
 
 
 

 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 73/2015 γνωµοδότηση  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:  
 



                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της με αρ.7/2015  συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της 11/5/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  73/2015                                Περίληψη 

                                                                    Παραχώρηση θέσης παρκινγκ 

                                                                   ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΣΧΟΝΑ                                                        

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του Δήμου 

Κεφαλονιάς σήμερα τις 11/5/2015 ημέρα εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19.30 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 8 

ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                                                ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                          

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                             ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ 
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                  ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΙΣΜΗΝΗ                                          

ΔΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ                                                                                                    

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                                

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                                                                                                

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                        

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 1Ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την  αίτηση  της κ. Αδαµαντίας Μοσχόνα για 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης εµπροσθεν της οικίας της στην οδό Λειβαδά 3 στο 
Αργοστόλι λόγω κινητικών προβληµάτων για το αυτοκίνητο ΙΟΧ 6020 και αφού 
ενηµέρωσε το συµβούλιο για τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί 
πρότεινε να παραχωρηθεί η θέση.  
Ο κ Διακάτος ανέφερε ότι χρειάζεται για να παραχωρηθεί η θέση πιστοποιητικό από 

δημόσιο νοσοκομείο. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και Το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Αργοστολίου  

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Σχετικά µε την  αίτηση  της κ. Αδαµαντίας Μοσχόνα για παραχώρηση θέσης 
στάθµευσης έµπροσθεν της οικίας της στην οδό Λειβαδά 3 στο Αργοστόλι λόγω 
κινητικών προβληµάτων για το αυτοκίνητο ΙΟΧ 6020 να παραχωρηθεί η θέση που 



εζητήθη ,µειοψηφούντος του κ .∆ιακάτου ανέφερε ότι χρειάζεται για να παραχωρηθεί 
η θέση πιστοποιητικό από δηµόσιο νοσοκοµείο. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  73/2015. 

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

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                                  Ακριβές απόσπασμα 

                                              Αργοστόλι 14 Μαΐου 2015 

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

                                                  ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  

 
 
 
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 73/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

 

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια στάθµευσης  ΑΜΕΑ  

Εξω από την κατοικία της κ. Αδαµαντίας Μοσχονά στην οδό Λειβαδά 3 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: Ψ77ΘΩΕ5-ΙΩΡ         

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   79   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 19003/ 2015 αίτησης  κ. Βαλεντίνας 
Σεµερτζιεβα. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                              

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 4 ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 19003/ 2015 αίτησης  κ. 
Βαλεντίνας Σεµερτζιεβα..»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 παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  επιτραπεί η αιτούµενη αντικατάσταση 

πλακόστρωσης του πεζοδροµίου επί της οδού Ρόκκου Βεργωτή 3 στο Αργοστόλι (έξω από το 

κατάστηµα της υπό ίδρυση επιχείρησης της κ. Βαλεντίνας  Σεµερτζιεβα ) τηρώντας τις οδηγίες της 

παραγράφου γ. της εισήγησης της ∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών . 

Η κ. Βαλεντίνα   Σεµερτζιεβα  ,υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ∆/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών 

για την ηµεροµηνία εκτέλεσης των προαναφερόµενων εργασιών . 

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: ΩΘ3ΣΩΕ5-1ΘΤ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 7ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η   Ιουνίου  
2015  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   80   /2015 
 
 
   ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 25158/ 2015 αίτησης  της Τ.Ε   του   Κ.Κ.Ε  
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα   30 η   Ιουνίου του έτους  2015, ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24969/26-06-2015 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. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                  Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                 

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

    5.  Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                          ∆ιονύσιος Αραβαντινός  
                                                                                                      Γεώργιος Κατσιβέλης                                                              

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  

εισηγούμενος  το 1 ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση στο Δ Σ επί 

της με αρίθμ. πρωτ. 25158 / 2015 αίτησης της Τ. Ε  του Κ.Κ.Ε » θέτει υπόψη  της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το αίτημα τους σύμφωνα με το  οποίο ζητούν   να τους 

παραχωρηθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 20: 00  το απόγευμα οι πλατείες 

Αργοστολίου  και Ληξουρίου για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων ενόψει του 

Δημοψηφίσματος της 5
ης

 Ιουλίου 2015.  

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

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την παραπάνω αίτηση 

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
 Γνωµοδοτεί    προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να  παραχωρηθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 

20: 00  το απόγευμα οι πλατείες Αργοστολίου  και Ληξουρίου στην Τ.Ε   του   Κ.Κ.Ε  για την 

πραγματοποίηση συγκεντρώσεων ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5
ης

 Ιουλίου 2015. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 


