ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 10ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Ιουλίου
2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 12 η Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11: 00 το
πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20648/4-07-2017 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
οκτώ (8) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ματίατος Σπυρίδων
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Παρίσης Ηλίας
3. Κεκάτος Ευάγγελος
4. Μοσχονάς Αλέξανδρος
5. Βανδώρος Παναγής
6.Γάκης Μιχαήλ
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος
8. Σαµούρης Σπυρίδων
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 58 /2017
Α∆Α: 7ΓΕ4ΩΕ5-Θ71
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση
χρήσης χώρου στην οδό Ριζοσπαστών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ζητά από τα Μέλη να
ψηφίσουν για την συζήτησή του εκτός ηµερήσιας διάταξης το θέµα για την παραχώρηση χρήσης
χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς κρατούµενους στην
Τουρκία και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για την συζήτησή του . Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ
ψηφίζουν την συζήτηση του εν λόγω θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 12116/ 28-04-2017 αίτηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία σύµφωνα µε την οποία ζητείται η παραχώρηση αδείας για ζωγραφική
σώµατος και για κοτσιδάκια µαλλιών σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Ριζοσπαστών ώστε να
στηρίξουν οικονοµικά τον αγώνα των πολιτικών προσφύγων που κατάφυγαν στην Ελλάδα και ειδικά
αυτούς που εξ αιτίας των βασανιστηρίων που υπέστησαν έχουν σοβαρά και ανίατα προβλήµατα
υγείας και επίσης και τους πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 32/15-05-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία προτείνει από την παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω χώρου .
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η παραχώρηση της χρήσης χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών για
ζωγραφική σώµατος και για κοτσιδάκια µαλλιών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία χωρίς να πληρώσουν τέλος.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Μοσχονάς Αλέξανδρος -Βανδώρος Παναγής- Γάκης Μιχαήλ – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και
Σαµούρης Σπυρίδων.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 32/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
• την 125/2017 απόφαση ∆.Σ (Κανονισµός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων –άρθρο 20)
την µε αρίθµ. πρωτ. 12116/28-04-2017 αίτηση.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί η παραχώρηση της χρήσης χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών (Β Ζώνη) στο Αργοστόλι ,
για ζωγραφική σώµατος και για κοτσιδάκια µαλλιών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία χωρίς την πληρωµή του καθορισµένου τέλους.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 59 /2017
Α∆Α: 7∆Τ2ΩΕ5-935
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση αδείας λειτουργίας Καταστήµατος
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στο Αργοστόλι σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο δικηγόρος Κεφαλληνίας κ. Σταύρος Αντύπας εξουσιοδοτηµένος
από την
ιδιοκτήτρια του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ. Χαλκίδου Σοφία του
Εµµανουήλ στην οποία σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ. 20657/4-07-2017 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε η µε αριθ. πρωτ. 20648/4-07-2017 πρόσκληση σε
συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος
αποτελεί και κλήση σε ακρόαση, καθώς επίσης και οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι της περιοχής κ.κ.
Γκίνας Γρηγόριος-Καµινάρη Ελισάβετ –Αυγουστάτου Άννα κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης σχετικά µε την ανάκληση αδείας λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
στο Αργοστόλι σε συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ.
πρωτ. 16226,16233/8-06-2017 εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας λειτουργίας ΚΥΕ σε συµµόρφωση µε δικαστική
απόφαση
ΣΧΕΤ: Η αριθ. 989/2017 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας που διαβιβάσθηκε στο ∆ιοικητικό
Εφετείο Πατρών και κοινοποιείται στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε η αριθ. 989/2017 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε η κα Ελισάβετ Καµινάρη κατά
της 452/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Σύµφωνα µε την αναφερόµενη απόφαση, αναιρείται η 452/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού
Εφετείου Πατρών στο οποίο και παραπέµπεται η υπόθεση κατά τα εκτιθέµενα στο αιτιολογικό αυτής
προς νέα κρίση.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι, µε βάση τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης όπως ισχύουν στο
πολεοδοµικό σχέδιο της περιοχής δεν επιτρέπεται στο συγκεκριµένο Ο.Τ. 30 η λειτουργία
«Οβελιστηρίου».
Για το ιστορικό της υπόθεσης αναφέρουµε τα εξής:
Η ως άνω απόφαση αφορά το κατάστηµα «οβελιστήριο» της κας Χαλκίδου Σοφίας του
Εµµανουήλ για το οποίο είχε εκδοθεί η αριθ. πρωτ. 15703/1-12-2006 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
ΚΥΕ.
Με την 77/18-5-2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής πρώην ∆ήµου Αργοστολίου
ανακλήθηκε η ως άνω άδεια για λόγους µη επιτρεπτών χρήσεων γης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε προσφυγή της Χαλκίδου Σοφίας και µε την 146/2012
οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (τµήµα 2ο τριµελές) ακυρώθηκε η 77/18-52010 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Κατά αυτής ασκήθηκε έφεση από τους 1) Ελισάβετ Καγγελάρη, 2)Αλέξανδρο Παπακώστα 3)
Άγγελο Γασπαράτο 4)Γεράσιµο Μινέτο κατοίκους Αργοστολίου και εκδόθηκε η 452/2013 απόφαση
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών µε την οποία απορρίφθηκε η έφεση.
Στη συνέχεια ακήθηκε αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής από την Ελισάβετ
Καµινάρη προς το ΣτΕ και εκδόθηκε η 989/2017 απόφαση που έκρινε την αίτηση αναίρεσης και
δέχεται, αναιρεί και παραπέµπει προς νέα κρίση στο ∆ιοικητικό Εφετείο Πατρών παραπέµποντας και
το φάκελο της υπόθεσης που είχε στείλει µε το υπ’ αριθ. 3470/14-11-2013 έγγραφο του το ∆ιοικητικό
Εφετείο.
Πέραν της νοµικής διαδικασίας θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Η κα Χαλκίδου Σοφία κατέθεσε στην υπηρεσία µας την 15703/1-12-2006 άδεια του
καταστήµατος της την 17η -2-2014 λόγω έκδοσης νέας στον ίδιο χώρο (αριθ. πρωτ. 3650/2-2-2015).
Στα συστατικά στοιχεία του φακέλου της νέας αδείας περιλαµβάνεται η αριθ. 105/2014
απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου µε την οποία αποφασίζει την προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος λαµβάνοντας υπόψη το αριθ. 1717/27-7-2014 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης
που αναφέρει ότι επιτρέπεται η χρήση εστιατορίων στη συγκεκριµένη θέση µε γνώµονα και την
452/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Με την 989/2017 απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει ως αρµόδιο όργανο µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 73 Ν. 3852/2010 και σε εφαρµογή του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 καθώς και της
υποχρέωσης συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις να αποφασίσετε την
ανάκληση της νέας άδειας (αριθ. Πρωτ. 3650/2-2-2015) καθώς η αριθ. 15703/1-12-2006 προηγούµενη
έχει κατατεθεί συνεπώς είναι άνευ αντικειµένου.
Πριν από τη λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να καλέσετε σε ακρόαση την ιδιοκτήτρια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι από πλευράς ∆ήµου την υπόθεση χειρίζεται το δικηγορικό
γραφείο «Μπρέγιανος και συνεργάτες».
Αµέσως µετά ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής ότι µε το αρίθµ. πρωτ.
19041/20-06-2017 έγγραφο του ζητήθηκε από το πληρεξούσιο ∆ικηγορικό Γραφείο «Σ.Ν. Μπρέγιαννος
– Γ.Ν. Μπρέγιαννος και Συνεργάτες ΑΕ∆Ε» που χειρίζεται την υπόθεση την παροχή οδηγιών
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σχετικά µε την απόφαση του Τµήµατος ∆’ του Συµβουλίου της Επικρατείας και ειδικότερα αν
ο ∆ήµος µας υποχρεούται άµεσα να προβεί στην ανάκληση της αδείας λειτουργίας του
καταστήµατος (αρίθµ. πρωτ. 3650/202-2015) της κ. Σοφίας Χαλκίδου ή οφείλει να αναµένει
την συζήτηση κα έκδοση απόφασης από το ∆ιοικητικό Εφετείο.
Με απαντητικό έγγραφο του ο δικηγόρος Αθηνών κ. Κων/νος Ελ. Καβαδέλλας ο
οποίος χειρίζεται εκ µέρους της δικηγορικής εταιρίας την εν λόγω υπόθεση αναφέρει τα
παρακάτω:
Θέµα: Συµµόρφωση ∆ήµου Κεφαλληνίας µε υπ’ αριθ. 989/2017 απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας΄΄
Σχετ.: (α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19041/20.6.2017 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Κεφαλληνίας.
(β) Το υπ’ αριθ. 16226,16233/08.06.2017 του Τµήµατος αδειοδοτήσεως και ρυθµίσεως
εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Κεφαλληνίας.
Κύριοι,
Σε συνέχεια του ερωτήµατος, που µας θέσατε µε το (α) σχετικό έγγραφό σας, σηµειώνουµε τα
ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε το (β) σχετικό έγγραφό σας, η ιδιοκτήτρια της επίµαχης επιχειρήσεως
(΄΄οβελιστηρίου΄΄), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 30 της πόλεως του Αργοστολίου, εζήτησε την αντικατάσταση
της παλαιότερης υπ’ αριθµ. 15703/1.12.2006 αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, που κατείχε, και την έκδοση νέας αδείας λειτουργίας, την οποία και έλαβε από την
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (αριθ. πρωτ. 3650/2.2.2017) µε βάση την υπ’ αριθ. 452/2013 απόφαση
του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, µε την οποία κρίθηκε ότι η πολεοδοµική χρήση καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος είναι µεταξύ των επιτρεποµένων στην εν λόγω περιοχή χρήσεων γης.
2. Ακολούθως, το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε την υπ’ αριθ. 989/2017 απόφασή του, έκρινε ότι
η πολεοδοµική χρήση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος δεν περιλαµβάνεται στις
επιτρεπόµενες για την εν λόγω περιοχή χρήσεις γης και ανήρεσε την υπ’ αριθ. 452/2013 απόφαση του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
3. Εν όψει τούτων, εκτιµώ ότι εκλείπει πλέον το έρεισµα, βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
πρωτ. 3650/2.2.2017 άδεια λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην συγκεκριµένη
περιοχή του Ο.Τ. 30 της πόλεως του Αργοστολίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον εξουσιοδοτηµένο δικηγόρο της κ. Χαλκίδου κ. Σταύρο
Αντύπα , ο οποίος καταθέτει εγγράφως και ενηµερώνει και προφορικά τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής σχετικό Υπόµνηµα της κ. Χαλκίδου Σοφίας που ενσωµατώνεται στην παρούσα
απόφαση το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος τον δίνει τον λόγο στους ενδιαφερόµενους περιοίκους κ.κ. Γκίνα Γρηγόρη
-Καµινάρη Ελισάβετ –Αυγουστάτου Άννα κ.λ.π οι οποίοι τοποθετήθηκαν και συµφώνησαν µε την
εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν την ανάκληση
της νέας άδειας (αριθ. Πρωτ. 3650/2-2-2015) που αφορά το κατάστηµα «οβελιστήριο» της κ. Χαλκίδου
Σοφίας του Εµµανουήλ στο Αργοστόλι.
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Μοσχονάς Αλέξανδρος -Βανδώρος Παναγής- Γάκης Μιχαήλ – Αραβαντινός ∆ιονύσιος και
Σαµούρης Σπυρίδων.
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
το κατατεθέν Υπόµνηµα της κ. Χαλκίδου
την 989/2017 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
την εκτίµηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ∆ήµου για το εν λόγω θέµα
και την εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ανάκληση της νέας αδείας λειτουργίας του Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος
Πρωτ. 3650/2-2-2015) που αφορά το κατάστηµα «οβελιστήριο» της κ.

(αριθ.

Χαλκίδου Σοφίας του

Εµµανουήλ που βρίσκεται στο Ο.Τ 30 της πόλεως του Αργοστολίου , βάση των διατάξεων του
άρθρου 73 Ν. 3852/2010 και σε εφαρµογή του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 καθώς και της
υποχρέωσης συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Κεκάτος Ευάγγελος
Μοσχονάς Αλέξανδρος
Βανδώρος Παναγής

Γάκης Μιχαήλ
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Σαµούρης Σπυρίδων
Σπυρίδων Ματιάτος
Α/Δήμαρχος
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