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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

   

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

 

 

                                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

της  11ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    
13 η  Αυγούστου   2019  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  13  η   Αυγούστου του έτους  2019, ηµέρα  Τρίτη    και ώρα 10: 30  το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  22365/8-08-2019  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.Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                          
2  Αποστολάτος Γεράσιµος             .                                                               Παρίσης Ηλίας                                                                                     
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                             Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                       
4.    Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                     Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
5.   Βανδώρος Παναγής                                                                          Γάκης Μιχαήλ                                                                         
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   30  /2019                                                                     Α∆Α: Ω37ΗΩΕ5-Ω58 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης  για  ανανέωση  άδειών  παραγωγών  πωλητών  αγροτικών 
προϊόντων (σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,συνεχίζοντας  την συνεδρίαση  εισηγούµενος  το  1ο  θέµα 
ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης  για  ανανέωση  άδειών  παραγωγών  πωλητών  αγροτικών 
προϊόντων (σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη 
των Μελών της Επιτροπής την από  2-08-2019  εισήγηση της   Προϊσταµένης του Τµήµατος Εµπορικών 
δραστηριοτήτων της διεύθυνσης  της Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης 
Κατσιβέλη   η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή 
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος 
της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα 
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου. 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια 
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες 
αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151), 
Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, 
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η  άσκηση της υπαίθριας 
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 



 124 

α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός 
Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην 
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας  
Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του 
άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν 
άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την 
περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή 
πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου  
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το 
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την 
άδεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως 
αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα 
εξής δικαιολογητικά: 
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα 
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το 
σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, 
όταν η ισχύς τους έχει λήξει.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι 
δικαιούχοι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 µέχρι και δύο (2) 
µήνες πριν τη συγκοµιδή: 
α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ,   
β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι εκτιµώµενες 
ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο 
ή στάσιµο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό 
διάστηµα που ο παραγωγός επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν 
ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος 
συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, 
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το 
20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συµπληρωµατική ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης, µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την 
αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες (π.χ. 
σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συγκοµιδή.  
2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να 
υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της 
ιδιότητάς του ως επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία 
ηµεροµηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια 
επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε 
λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 32». 
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Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της 
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €), για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία 
ευρώ (3 €)  και για κάθε ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε 
ευρώ (15 €).  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά: 

 

 

Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ 21849/02-08-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 20940/25-07-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΤΟΣ 21237/29-07-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 20886/25-07-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

5 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21863/02-08-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

             

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 
            
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  

Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση των  παραπάνω αιτηµάτων   για την  ανανέωση αδείας 

παραγωγών  πωλητών  αγροτικών προϊόντων, διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης της . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Αποστολάτος Γεράσιµος - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας  στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) 

• την εισήγηση  του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  

• και την εισήγηση του Προέδρου :  
 
                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

      Εγκρίνει  την  ανανέωση   αδειών    παραγωγών  πωλητών   αγροτικών προϊόντων όπως 

παρακάτω:  
 

 

Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ 21849/02-08-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 20940/25-07-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
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3 ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΤΟΣ 21237/29-07-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 20886/25-07-2019 ΝΩΠΑ 
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

5 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21863/02-08-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  έχει όλες    τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης της .   
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :      31 /2019                                                                    Α∆Α: 66ΨΜΩΕ5-ΕΤ5 
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση  αιτήσεων μικροπωλητών  για την συμμετοχή τους (τοποθέτησης 

πάγκων )   στην  εμποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2019) . 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το  2o  
θέµα    της ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους 
(τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2019 .» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και την αριθ. 174/2018 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου (περί τροποποίησης  του κανονισµού 
εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του Ν.    4497/2017 και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν      οι δικαιούχοι ),          

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 Β στις παραγράφους  2  α –β & γ των παραπάνω όρων στις οποίες 
αναφέρονται τα παρακάτω :  
Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρκοπούλου θα διεξάγεται στη θέση «ΒΟΝΤΕΣ» εντός και εκτός οικισµού Τ.Κ. Μαρκοπούλου σε 
κοινοτική οδό πλησίον εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου «Φιδούσα», σύµφωνα µε το συνηµµένο από 
Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
θέµα «Αποτύπωση υφισταµένης δηµοτικής οδού για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας 
(Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)». 
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά είκοσι (20) 
γ.  Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :  

• ∆εκαοκτώ (18) θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε 
αριθµούς από α/α 1 έως α/α 6 και από α/α 9 έως α/α 20 και  

• ∆ύο (2) θέσεις διαστάσεων 3,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε αριθµούς 
από α/α 7 έως α/α 8 ,  

Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να προβούν σε  αξιολόγηση των   αιτήσεων µικροπωλητών  για 
την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην εν λόγω  εµποροπανήγυρη .  
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη   του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. 
Αφροδίτη Κατσιβέλη   η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τον κανονισµό Λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης   Αγίας Ευφηµίας-∆.Ε. Πυραλέων  και 

Μαρκοπούλου-∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, όπως εγκρίθηκε µε την  υπ΄ αριθ. 140/2016     απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 174/2018 απόφαση ∆ηµ.   Συµβουλίου περί 

τροποποίηση  του κανονισµού εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του Ν.    4497/2017 και ειδικότερα το 

άρθρο 4 αυτού σχετικά µε τις προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν      οι δικαιούχοι .           

2.  Την αριθ. πρωτ. 23/19-6-2019 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ µε την οποία ανακοινώνεται η διεξαγωγή  της 

εµποροπανήγυρης Αγίας Ευφηµίας –Πυλαρέων και Μαρκοπούλου-∆.Ε. Ελειού-Πρόννων . 

3.   Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  από τα οποία προκύπτει        ότι προσήλθαν   

τρεις  ( 3)  αιτούντες για την συµµετοχή τους στην εµποροπανήγυρη  της Τ.Κ.     Μαρκοπούλου-∆.Ε. 
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Ελειού-Πρόννων  που θα διεξανθεί  από 13 έως 17 Αυγούστου  και οι οποίοι      πληρούν τις 

προϋποθέσεις  και συγκεκριµένα : 

             ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ  

             ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ –ΠΥΛΑΡΟΣ  

 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1 Κορισιάνος Ευάγγελος Σωκράτης Ψητά Καλαµπόκια  

2. Κασσαλιας Γεώργιος Ιωάννης Αναψυκτικά, νερά 

σάντουιτσ  

 

3. Ζαχαρής Γεώργιος Αθανάσιος Μαλλί γριάς –ποπ κόρν- 

παιχνίδια 

 

 

 
Η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι 
έχουν προσκοµισθεί  πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 40/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας και την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  προτείνει στην εν λόγω Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – 
Εµποροπανήγυρη , εφόσον οι θέσεις είναι  (20) είκοσι να χορηγηθούν στους αιτούντες οι τρεις  (3) 
πρώτες  θέσεις καθώς δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση ούτε έχουν κατατεθεί άλλες 
εµπρόθεσµες αιτήσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

•   την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου .(Α∆Α: 6ΨΒΑΩΕ5-9ΡΞ) 

• την 23/2019 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεως) Α∆Α: 
7Μ91ΩΕ5-ΦΧ0 

          τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
            την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
           και την πρόταση του Προέδρου :  
       
                                            

                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων µικροπωλητών  τοποθέτησης πάγκων στην  εµποροπανήγυρη 

στο Μαρκόπουλο  όπως παρακάτω:  

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1 Κορισιάνος Ευάγγελος Σωκράτης Ψητά Καλαµπόκια  

2. Κασσαλιας Γεώργιος Ιωάννης Αναψυκτικά, νερά 

σάντουιτσ  

 

3. Ζαχαρής Γεώργιος Αθανάσιος Μαλλί γριάς –ποπ κόρν- 

παιχνίδια 
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σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου στην 
εµποροπανήγυρη  που διενεργείται  µε την ευκαιρία της θρησκευτικής  εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου  
στην Τοπική Κοινότητα του Μαρκόπουλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από τις 13 έως 17-08-2019  ‘όπως 
καθορίστηκαν µε την  140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 23/2019 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

 Η Παρούσα απόφαση θα  αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   32/2019                                                      Α∆Α: 66ΨΜΩΕ5-ΕΤ5                       
 ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε αίτηµα 

αντικατάστασης κολώνων φωτισµού και τοποθέτησης φωτιστικών παραδοσιακού τύπου στα 

Σβορωνάτα. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 3ο  

Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

σχετικά µε αίτηµα αντικατάστασης κολώνων φωτισµού και τοποθέτησης φωτιστικών παραδοσιακού 

τύπου στα Σβορωνάτα.» θέτει υπόψη της Επιτροπής καταρχήν την µε αρίθµ. πρωτ. 17263 /9 -07-2019  

εισήγηση του αναπληρωτή  Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ.  Καλογερόπουλου 

Θεόδωρου το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 16/07/2019 Γνωµοδότηση της Τοπικής 

Κοινότητας Σβορωνάτων  σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφάσισε θετικά ως προς τις εργασίες 

τοποθέτησης των δύο φωτιστικών παραδοσιακού τύπου µε την προϋπόθεση οι εργασίες να γίνουν 

υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (προδιαγραφές και σύνδεση των 

φωτιστικών µε µετρητή). 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  

Ο Πρόεδρος  εισηγείται στα Μέλη να αποφασίσουν θετικά και να γνωµοδοτήσουν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο πρόταση ως προς τις εργασίες τοποθέτησης των δύο φωτιστικών παραδοσιακού τύπου µε 
την προϋπόθεση οι εργασίες να γίνουν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (προδιαγραφές και σύνδεση των φωτιστικών µε µετρητή) και η δαπάνη  να βαρύνει  την 
εταιρία µε την επωνυµία : ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ .  
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 
Αποστολάτος Γεράσιµος - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 

 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την  από 16-07-2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σβορωνάτων.  

• την αριθ. πρωτ.  17263/9-07-2019   εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας   
• την εισήγηση του Προέδρου :  

 

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
      
Γνωµοδοτεί θετικά  και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση   : 
1. Εγκρίνει τις εργασίες τοποθέτησης  δύο φωτιστικών παραδοσιακού τύπου (όπως ορίζεται στο 

συνηµµένο σχέδιο   της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ) µε την προϋπόθεση οι εργασίες 

να γίνουν υπό την επίβλεψη της   Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (προδιαγραφές και 

σύνδεση των φωτιστικών µε µετρητή) . 

2. Η  δαπάνη   τοποθέτησης  να βαρύνει  την εταιρία µε την επωνυµία : ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ σύµφωνα µε το αίτηµα της εν λόγω επιχείρησης. 

 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  33 /2019                                                                   Α∆Α: 6ΘΑ2ΩΕ5-1Φ2 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε αίτηµα της 

Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την παραχώρηση χρήσης της 

κεντρικής πλατείας Αργοστολίου τις 24 & 25 Αυγούστου 2019.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 4ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

σχετικά µε αίτηµα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την 
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παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου τις 24 & 25 Αυγούστου 2019., θέτει υπόψη 

των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 20953/ 26-07 -2019  αίτηση του Προέδρου του ∆.Σ της 

Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης σύµφωνα µε το οποίο αιτούνται την 

παραχώρηση χρήσης της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου τις 24 & 25 Αυγούστου 2019 προκειµένου 

να πραγµατοποιήσουν ποδοσφαιρικό τουρνουά  Grassroots  το οποίο εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό 

πρόγραµµα της UEFA .  

 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την ταυτάριθµη εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Εµπορικής δραστηριότητας κ. Αφριδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Αµέσως µετά ενηµερώνει την Επιτροπή ότι δεν συνεδρίασε  η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου για 
λήψη σχετικής απόφασης  και την καλεί να αποφασίσει για  την εν λόγω παραχώρηση και  
συγκεκριµένα να  γνωµοδοτήσουν θετικά και να προτείνουν στο ∆.Σ την έγκριση της παραχώρησης 
χρήσης της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου τις 24 & 25 Αυγούστου 2019 στην  Ένωση  
Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκειµένου να πραγµατοποιήσουν 
ποδοσφαιρικό τουρνουά  Grassroots  το οποίο εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό πρόγραµµα της UEFA . 
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας – Κεκκάτος Ευάγγελος 

Αποστολάτος Γεράσιµος - Βανδώρος Παναγής και Μοσχονάς Αλέξανδρος. 
 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
την µε . αριθ. πρωτ. 20953/ 26-07-2019  αίτηση. 
Την µε . αριθ. πρωτ. 20953/ 26-07-2019  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

               Την εισήγηση του Προέδρου:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
 
Να  εγκριθεί η παραχώρηση  χρήσης χώρου  της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου τις 24 & 25 

Αυγούστου 2019 στην  Ένωση  Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας και Ιθάκης προκειµένου να 

πραγµατοποιήσουν ποδοσφαιρικό τουρνουά  Grassroots  το οποίο εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό 

πρόγραµµα της UEFA . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                          Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                               
                                                                                                                  Κεκάτος Ευάγγελος                                                             
                                                                                                                   Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                   
                                                                                                                    Βανδώρος Παναγής                                                                  
 
 
      Α/ ∆ήµαρχος  
     Ηλίας Κουρκουµέλης  
 


