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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  11ης ( κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   21 η  Ιουλίου  2016  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  21  η   Ιουλίου του έτους  2016, ηµέρα Πέµπτη      και ώρα 11:00 το πρωί  ,η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» 
ύστερα από την αριθµό πρωτ. 24681/19-07-2016 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                                                                     ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                                                                
   3. Τζωρτζατος Γεώργιος                                                                    Σαµούρης Σπυρίδων 

4  Κεκάτος Ευάγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                             Κωνσταντάκης Άγγελος  
   5.  Γάκης Μιχαήλ                                                                               ∆ηµητράτος Γεράσιµος 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής 
τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 24681/19-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα συνεδρίαση της 
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 21-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  
1. Ανάκληση της  52/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . (Είναι κατεπείγον γιατί  το θέµα της εν λόγω απόφασης 
ανακλήθηκε ήδη  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο). 

2. Λήψη απόφασης για έκδοση ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού 
Πρόννων(κατεπείγον λόγω της ηµεροµηνίας της εµποροπανήγυρης ενόψει της θρησκευτικής εορτής Υπεραγίας Θεοτόκου της 15η 
Αυγούστου). 

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση των   παραπάνω θεµάτων . 

Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της 
συνεδρίασης  ( Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης- Κεκάτος Ευάγγελος  –Τζωρτζάτος Γεώργιος και Γάκης 
Μιχαήλ). 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    78 /2016                                                                      Α∆Α: ΨΞ4ΗΩΕ5-7ΥΑ 
  ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 52/28-06-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος    το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Ανάκληση της 52/28-06-2016 απόφασης 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής τα παρακάτω:  
Με την 52/2016 απόφαση της  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ   ,  µετά από την µε αριθµ. πρωτ. 10008/17-05-2016/12931/20-04-2016  Εισήγηση 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  γνωµοδοτήσαµε  και εισηγηθήκαµε   στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση  για την Έγκριση 
της  απότµησης-υποβιβασµού της στάθµης πεζοδροµίου επί των οδών Ιακώβου Πυλαρινού και Γερασίµου Φωκά, εντός 
σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, ΟΤ14, τεµ.1, τοµέας ΙΙΑ, σε θέση του υπό ίδρυση πρατηρίου παροχής καυσίµων & ενέργειας 
του κ. Γαλιατσάτου Αγγέλου. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 221/2016  απόφασή του αποδέχτηκε  την γνωµοδότηση  της  52/2016 απόφασης της 
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 
   Στην συνέχεια τις 18-07-2016 µε την 237/2016 απόφαση του το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο   προέβη στην ανάκληση της 
221/2016 απόφασής του λαµβάνοντας υπόψη  την µε αρίθµ πρωτ.  24384/18-07-2016 νέα εισήγηση της ∆/νσης των 
Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω πλάνης ,  όπως αναλυτικά   αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση (Α∆Α :ΩΧΤΙΩΕ5-ΦΡΝ)  . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουµε για την ανάκληση της 52/2016 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθαρά τυπικούς λόγους και µε την ίδια αιτιολογία που ανακλήθηκε η 221/2016 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αριθµ. πρωτ. 10008/17-05-2016/12931/20-04-2016 νέα   Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
• την  237/18-07-2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• την  εισήγηση του Προέδρου : 
 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ανακαλεί την 52/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε θέµα « Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο  πρότασης για την έγκριση απότµησης – υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου για την ίδρυση πρατηρίου 
καυσίµων και ενέργειας στο Αργοστόλι» για καθαρά τυπικούς λόγους και µε την ίδια αιτιολογία που ανακλήθηκε η 221/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    79  /2016                                                                                                         Α∆Α: ΩΑ6ΣΩΕ5-Ρ1Π 
ΘΕΜΑ : ‘Eκδοση ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 
∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού -Πρόννων. 
 

 Στην συνέχει ο Πρόεδρος   εισηγούµενος το 2ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Εκδοση ανακοίνωσης για τη 
διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού –Πρόννων»θέτει 
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Προϊσταµένης   του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Σύµφωνα µε τον κανονισµό εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που εγκρίθηκε µε την 140/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου είναι αρµόδια για της έκδοση ανακοίνωσης 
συµµετοχής σε εµποροπανηγύρεις µε τασσόµενη προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατόπιν τούτου 
προτείνεται η έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης αναλυτικά ως εξής: 
 
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια της εµποροπανήγυρης που διενεργείται από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ 
ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης 
που τηρεί η υπηρεσία. 
∆ικαιούχοι συµµετοχής: 
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες 
αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου 
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) 
επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των 
αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
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ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π. 
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµποροπανήγυρης  
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής  

1.  αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο 
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
4. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος 
5. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την επόµενη της δηµοσίευσης (από 25 έως και 29 Ιουλίου 2016)  
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού.  
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019 
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος,  να δηµοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)  

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

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

•  και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εκδίδει ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανήγυρης   στην  Τοπική  Κοινότητα  Μαρκοπούλου της 

∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού -Πρόννων ‘όπως παρακάτω:  

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια της εµποροπανήγυρης που διενεργείται από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ 
ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου την 15η Αυγούστου  στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου 
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης 
που τηρεί η υπηρεσία. 
∆ικαιούχοι συµµετοχής: 
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες 
αγορές (υπαίθριοι πωλητές), 
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, 
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου 
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) 
επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των 
αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π. 
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµποροπανήγυρης  
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής  

1. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο 
2.Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
3.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
4.Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος 
5.Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης (από 25 έως και 29 Ιουλίου 2016) 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του κανονισµού .  
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες. 
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019 
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Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος,  να δηµοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
       
                                                                     
                                                              
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                               
 Σπυρίδων Ματιάτος 
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