
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Από το πρακτικό της 11 ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η    Νοεµβρίου   2015  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   106   /2015                                                       Α∆Α: Ω∆ΣΡΩΕ5-Φ1Ψ 
  ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος «Οπωροπωλείο, Πρατήριο Ελαίων και 
Λιπών, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών» που βρίσκεται στον Αγκώνα Θηναίας Κεφ/νίας. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα  30 η  Νοεµβρίου  του έτους  2015, ηµέρα   ∆ευτέρα        και ώρα 12:00 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  45587/ 26-11-2015 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                                                                                 
   2. Βασίλειος Κοκόσης ( αναπληρωµατικό Μέλος )                                   Γεώργιος Τζωρτζάτος . 
   3.   Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                         Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                               
   4.  Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                        Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                      
   5. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                   ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
                                                                                                                      Σπυρίδων Σαµούρης                                                                                               

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 υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. 42172/29-10-2015 αίτηση του Μαρκαντωνάτου Σίµου του Ελευθερίου, τα συνοδεύοντα 
µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος «Οπωροπωλείο, Πρατήριο 
Ελαίων και Λιπών, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών» που βρίσκεται στον Αγκώνα Θηναίας Κεφ/νίας και σύµφωνα µε το 
αριθ. 3111/8-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο συγκεκριµένο οικόπεδο επιτρέπονται τα εµπορικά 
καταστήµατα συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 1000τ.µ. ανά οικόπεδο. 
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. Μαρκαντωνάτου Σίµου  του Ελευθερίου 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. Μαρκαντωνάτο Σίµο  του Ελευθερίου προέγκριση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος 
«Οπωροπωλείο, Πρατήριο Ελαίων και Λιπών, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών» που βρίσκεται στον Αγκώνα 
Θηναίας Κεφ/νίας  έφόσον  σύµφωνα µε το αριθ. 3111/8-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο 
συγκεκριµένο οικόπεδο επιτρέπονται τα εµπορικά καταστήµατα συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 1000τ.µ. 
ανά οικόπεδο. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    107  /2015                                                    Α∆Α : 7ΚΦ∆ΩΕ5-8ΒΚ 

 ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών 
µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Άρτου » που βρίσκεται στον Καραβόµυλο Σάµης 
Κεφ/νίας. 
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 υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. 44457/18-11-2015 αίτηση του Θεοφιλάτου Ευγένιου του Ηλία, τα συνοδεύοντα µε αυτή 
δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών 
µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Άρτου » που βρίσκεται στον Καραβόµυλο Σάµης Κεφ/νίας και 
σύµφωνα µε το αριθ. 758/28-3-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο γήπεδο του δεν απαγορεύεται η χρήση 
γενικού εµπορίου. 
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. Θεοφιλάτου Ευγένιου του Ηλία, 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. Θεοφιλάτο Ευγένιο του Ηλία, προέγκριση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Άρτου » που βρίσκεται στον 
Καραβόµυλο Σάµης Κεφ/νίας και σύµφωνα µε το αριθ. 758/28-3-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο 
γήπεδο του δεν απαγορεύεται η χρήση γενικού εµπορίου. 
                                                                                                      
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    108  /2015                                                      Α∆Α: 73ΡΗΩΕ5-7ΩΗ 
 ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης 
Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος » που βρίσκεται στην Αγία Ευθυµία Πυλάρου Κεφ/νίας 
 
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 υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. 44594/19-11-2015 αίτηση του Μαρκαντωνάτου ∆ηµητρίου του Νικολάου, τα 
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος « Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος » που βρίσκεται στην Αγία Ευθυµία Πυλάρου Κεφ/νίας 
και σύµφωνα µε το αριθ. 3429/10-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο συγκεκριµένο οικόπεδο επιτρέπεται η 
χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µέχρι 300τ.µ. 
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. Μαρκαντωνάτου ∆ηµητρίου του Νικολάου, µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον   κ. Μαρκαντωνάτο  ∆ηµήτριο του Νικολάου , προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος « 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος » που βρίσκεται στην Αγία 
Ευθυµία Πυλάρου Κεφ/νίας εφόσον  σύµφωνα µε το αριθ. 3429/10-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης 
στο συγκεκριµένο οικόπεδο επιτρέπεται η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µέχρι 300τ.µ. 
                                                                                                      
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    109  /2015                                                                  Α∆Α: 7Γ93ΩΕ5-ΩΣΚ 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος «Κατάστηµα Λιανικής ∆ιάθεσης 
Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο-Πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων - 
Καφεκοπτείο—Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής -Κάβα 
Εµφιαλωµένων Ποτών-Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και Τυροκοµίας» που βρίσκεται 
στα Οµαλά Κεφ/νίας 
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 υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. 45534/25-11-2015 αίτηση του Ταβιανάτου Παναγή του Κωνσταντίνου, τα συνοδεύοντα 
µε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος «Κατάστηµα Λιανικής ∆ιάθεσης 
Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο-Πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων - Καφεκοπτείο—
Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής -Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών-Κατάστηµα 
∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και Τυροκοµίας» που βρίσκεται στα Οµαλά Κεφ/νίας και σύµφωνα µε το αριθ. 
3603/23-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο συγκεκριµένο οικόπεδο δεν απαγορεύεται η χρήση 
«Παντοπωλείο». 
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. Ταβιανάτου Παναγή 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. Ταβιανάτο Παναγή του Κωνσταντίνου, προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος «Κατάστηµα 
Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο-Πρατήριο κατεψυγµένων 
προϊόντων - Καφεκοπτείο—Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής -Κάβα 
Εµφιαλωµένων Ποτών-Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και Τυροκοµίας» που βρίσκεται στα 
Οµαλά Κεφ/νίας και σύµφωνα µε το αριθ. 3603/23-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο συγκεκριµένο 
οικόπεδο δεν απαγορεύεται η χρήση  
                                                                                                      
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   110 /2015                                                                      Α∆Α: 7 Α4ΕΩΕ5-ΥΝΠ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση παράτασης ωραρίου της άδειας  Μουσικών Οργάνων του καταστήµατος που 
λειτουργεί ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής 
και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)» και βρίσκεται στην περιοχή Περατάτων 
της ∆.Ε, Λειβαθούς Κεφ/νίας. 

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 υποβάλουµε την υπ’ αριθ. 44549/19-11-2015 αίτηση της Αναγνωστοπούλου Γεωργίας του Νικολάου, εκπρ. 
ετ. «Αναγνωστοπούλου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε.», τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
παράτασης ωραρίου της άδειας  Μουσικών Οργάνων του καταστήµατος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος 
(Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)» και βρίσκεται στην περιοχή Περατάτων της ∆.Ε, Λειβαθούς Κεφ/νίας. 

∆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 την λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των 
µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα 



στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96-ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’). Παρακαλούµε για τη 
θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .                           Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική 
συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

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

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

• την αίτηση της  εταιρίας  «Αναγνωστοπούλου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε.»µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Χορηγεί  στην εταιρία µε την επωνυµία  «Αναγνωστοπούλου Γεωργία & ΣΙΑ Ε.Ε.» άδεια   Μουσικών  Οργάνων   
στο  καταστήµα της  που λειτουργεί ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής-Επιχείρηση Μαζικής 
Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)» και βρίσκεται στην 
περιοχή Περατάτων της ∆.Ε, Λειβαθούς Κεφ/νίας. 
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. 
 

        
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   111  /2015                                       Α∆Α: 6Φ53ΩΕ5-Θ6Χ 
 ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 17651/ 2015 αίτησης . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 2 ο Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ.  17651 / 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής την ταυτάριθµη εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος Συγκ/κών εργων της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Αµαραντίδου Αικατερίνης  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 



 
 

   
 

 

 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω:  



Με την 104/2015 απόφασή τους τα Μέλη της Επιτροπής ,  επειδή  στο συγκεκριµένο µέρος δεν υπάρχει 
πεζοδρόµιο για την τοποθέτηση των µετακινούµενων κάγκελων αλλά θα τοποθέτιουνται  επί της 
τσιµεντόστρωσης και επειδή δεν έχουν   πλήρη εικόνα του θέµατος,  προτείνουν την αναβολή της συζήτησης του, 
προκειµένου να αποφασίσουν µετά από επιτόπια  αυτοψία .Μετά την µετάβασή στο συγκεκριµένο µέρος 
διαπιστώθηκε πράγµατι  ότι  δεν υπάρχει καθόλου πεζοδρόµιο. 

Προτείνω την αποδοχή της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα και αναλυτικά: Να 
εφαρµοστεί  κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά την εκπαιδευτική µονάδα (φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης 
«ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ» στην οδός Σουηδίας 31 στο Αργοστόλι δηλαδή: α) διάβαση πεζών ( για την ασφαλή 
κυκλοφορία των παιδιών /πεζών & των τροχοφόρων) µε την ανάλογη σήµανση και την απαγόρευση στάθµευσης 
5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της διάβασης µε την ανάλογη επίσης σήµανση. β) τοποθέτηση εµποδίων 
/κάγκελα ( µετακινούµενα ) µπροστά από την είσοδο /έξοδο της εκπαίδευσης µονάδας (προκειµένου να 
αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος  των µαθητών στην οδό Σουηδίας) . Η προµήθεια και υλοποίηση της 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Το φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης 
«ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ» υποχρεούται να µεριµνά για την ορθή χρήση των µετακινούµενων καγκέλων και να 
ενηµερώνει την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για ενδεχόµενες µεταβολές του, όπως παύση λειτουργίας 
της επιχείρησης , αλλαγή χρήσης του ακινήτου κ.λ.π. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Να εφαρµοστεί  κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά την εκπαιδευτική µονάδα (φροντιστήριο µέσης 
εκπαίδευσης «ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ» στην οδός Σουηδίας 31 στο Αργοστόλι δηλαδή: α) διάβαση πεζών ( για την 
ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών & των τροχοφόρων) µε την ανάλογη σήµανση και την απαγόρευση 
στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της διάβασης µε την ανάλογη επίσης σήµανση. β) τοποθέτηση 
εµποδίων /κάγκελα ( µετακινούµενα ) µπροστά από την είσοδο /έξοδο της εκπαίδευσης µονάδας (προκειµένου να 
αποτραπεί η κατ  ευθείαν έξοδος  των µαθητών στην οδό Σουηδίας) . Η προµήθεια και υλοποίηση της 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Το φροντιστήριο µέσης 
εκπαίδευσης «ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ» υποχρεούται να µεριµνά για την ορθή χρήση των µετακινούµενων 
καγκέλων για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των µαθητών και να ενηµερώνει την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου για ενδεχόµενες µεταβολές του, όπως παύση λειτουργίας της επιχείρησης , αλλαγή χρήσης του 
ακινήτου κ.λ.π. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   112  /2015                                                                                 Α∆Α 6ΜΣΡΩΕ5-1Μ5 
 ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 22208/ 2015 αίτησης . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 2 ο Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ.  22208/ 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής την  µε αριθ. 39610/2015 εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος Συγκ/κών εργων της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Αµαραντίδου Αικατερίνης  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της : 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  



• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :  
1. Να επιτραπεί η αιτούµενη διέλευση οχηµάτων γκαράζ επί του πεζοδροµίου της οδού Σουηδίας 24 στο 
Αργοστόλι µπροστά από την ράµπα καθόδου οχηµάτων προς το υπόγειο γκαράζ της υπό ανέγερσης οικοδοµής. 
Η προµήθειά και εφαρµογή της οριζόντιας οδικής σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
2.  Να κατασκευαστεί µε µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της οικοδοµής κ. Σταύρου Πεφάνη , η ράµπα 
διέλευσης οχηµάτων γκαράζ του πεζοδροµίου στην εν λόγω θέση σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη Τεχνική 
Έκθεση και το σχέδιο λεπτοµερειών του µελετητή Αλέξανδρου Παντελειού , εξασφαλίζοντας συγχρόνως την 
εκατέρωθεν συνέχεια του πεζοδροµίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, καθώς και την 
ανεµπόδιστη και ασφαλή κυκλοφορία των όµβριων υδάτων της οδού. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   113  /2015                                                         Α∆Α: ΩΩΤ1ΩΕ5-49Τ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ.  37156/ 2014 αίτησης . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 2 ο Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ.  37156/ 2014 αίτησης .» θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής καταρχήν το  µε αριθ. πρωτ. 18807/22-05-2015 διαβιβαστικό το  οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 « Σας υποβάλλουµε συνηµµένα την υπ. αρ. 37156/06-08-2014  αίτηση ενδιαφεροµένης, την εισήγηση ∆/νσης 
Καθαριότητας και απόσπασµα  χάρτη, λόγω του ότι η Τ.Κ  Λουρδάτων δεν έχει αποστείλει εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος Απόφαση της σχετικά µε το θέµα και παρακαλούµε για τις δικές σας περεταίρω 
ενέργειες.»  

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 38540 /2014  εισήγηση του  Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Καθαριότητας κ. Παναγή ∆ελακά   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρριθ. Πρωτ. 21898/9-06 -2015 συµπληρωµατική εισήγηση η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 



 

 

 

 

 

 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της : 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• τις  εισηγήσεις  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :  
Την µετακίνηση των κάδων στον δρόµο που ανεβαίνει από το χωριό προς Αγία Παρασκευή σε υπάρχον 
πλάτωµα δεξιά του δρόµου και ως εναλλακτική λύση προτείνεται η θέση στο πλάτωµα στην συµβολή του υπόψη 
δροµίσκου µε τον µε τον κάθετο δρόµο .(συνηµµένα σχέδια)  
                                                      
                                                                                                                            
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   114  /2015                                                            Α∆Α: ΒΧΩΚΩΕ5-87ΖΘΕΜΑ : 
Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 42203/ 2015 αίτησης . 

 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  το 2 ο Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ.  42203 / 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη την 
παραπάνω αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Λυκούδη σύµφωνα µε την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στο 
επάνω µέρος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου για την τοποθέτηση τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών 
παιχνιδιών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από τις 28-11-2015 έως και 10 Ιανουαρίου 2016 . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη  της Επιτροπής την 140 /17-11-2015 απόφασης της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
                                                    

                                                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της µε αρ.16/2015  συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου της 17/11/2015. 

   Αριθ. Απόφασης  140/2015                                Περίληψη 

                                                                     Παραχώρηση χώρου στην κεντρική 

                                                                      Πλατεία στον κ. Λυκούδη Σπυρίδωνα                                                   

 Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
17/11/2015 ηµέρα εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 14.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆.Σ  σύµφωνα 
µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 7 
ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                 ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                     

ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                          ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ                                                                                                                                                                                                                 

 ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                             ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ 
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                              ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                  

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Η αναπληρώτρια του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε  το 1ο   θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης σχετικά µε την  αίτηση του κ Σπυρίδωνος Λυκούδη για παραχώρηση χώρου στο πάνω µέρος της 
κεντρικής πλατείας Αργοστολίου  για την τοποθέτηση τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών παιγνιδιών για την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από τις 28/11/2015 έως τις 10/1/2016. 



Ο κύριος ∆ιακάτος Κ. αφού ανέφερε στο συµβούλιο το αντίτιµο της παραχώρησης σύµφωνα µε έγγραφο της 
οικονοµικής υπηρεσίας  πρότεινε πριν παρθεί η απόφαση να διερευνηθεί ο τρόπος που αποφασίζεται το αντίτιµο 
αυτό και αν σχετίζεται µε το τετραγωνικό, το ρεύµα που καταναλώνεται, τις εισπράξεις κλπ. 

Ο κ. Καούκης Γ. πρότεινε να διπλασιαστεί το αντίτιµο που υπάρχει µέχρι τώρα αλλά και να αυξηθούν οι µέρες 
που δίνονται δωρεάν εισιτήρια , ενώ ο κ. Κουµαριώτης ∆. πρότεινε να παραµείνει ως έχει. 

Ο κ Τζανάτος Π.  δήλωσε παρόν. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο   

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία γνωµοδοτεί να παραχωρηθεί ο χώρος 
στον κύριο Λυκούδη  Σπυρίδωνα  στο πάνω µέρος της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου  για την τοποθέτηση 
τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών παιγνιδιών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από τις 
28/11/2015 έως τις 10/1/2016 και να αυξηθεί το αντίτιµο που εισπράττεται στο διπλάσιο , µειοψηφούντος των κ. 
∆ιακάτου Κ.  που πρότεινε να ερευνηθεί ο τρόπος που αποφασίζεται το αντίτιµο και µετά να παρθεί η απόφαση, 
του κ. Κουµαριώτη ∆. που πρότεινε µείνει ως έχει και του κ Τζανάτου Π. που δήλωσε παρόν.   

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  140/2015. 

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

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  να παραχωρηθεί ο αιτούµενος χώρος στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου για την τοποθέτηση 
τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών παιγνιδιών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων από τις 
28/11/2015 έως τις 10/1/2016 στον κ. Σπυρίδωνα Λυκούδη µε το περσινό αντίτιµο  λόγω της συνεχιζόµενης 
οικονοµικής κρίσης που µαστίζει και τη τοπική αγορά  µε  τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που 
παραχωρήθηκε τα προηγούµενα χρόνια. 

και αφού έλαβε υπόψη της : 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 140/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

• την εισήγηση του Προέδρου :  
 

                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  να παραχωρηθεί ο αιτούµενος χώρος στην κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου για την τοποθέτηση τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών παιγνιδιών για την εορταστική περίοδο 
των Χριστουγέννων από τις 28/11/2015 έως τις 10/1/2016 στον κ. Σπυρίδωνα Λυκούδη µε το περσινό αντίτιµο  
λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης που µαστίζει και τη τοπική  αγορά   µε  τους ίδιους όρους και τις 
προϋποθέσεις που παραχωρήθηκε τα προηγούµενα χρόνια. 

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

                                                                                                      


