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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 11ης ( κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31η
Ιουλίου 2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 31 η Ιουλίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13: 00 το
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 23283/28-07-2017
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
πέντε (5) και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
1.Ματίατος Σπυρίδων
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Παρίσης Ηλίας
3. Κεκάτος Ευάγγελος
Γάκης Μιχαήλ
4. Κατσιβέλης Γεώργιος (αναπληρωµατικό Μέλος)
Μοσχονάς Αλέξανδρος
5. Βανδώρος Παναγής
Σαµούρης Σπυρίδων
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 60 /2017
Α∆Α: Ψ4ΤΣΩΕ5-8Ν9
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των πράξεων που απορρέουν
από την 59/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατόπιν της
από 27-7-2017 αιτήσεως της κ. Χαλκίδου Σοφίας.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ζητά από τα Μέλη
καταρχήν να ψηφίσουν για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ µε µοναδικό θέµα
ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης για προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των πράξεων που
απορρέουν από την 59/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατόπιν
της από 27-7-2017 αιτήσεως της κ. Χαλκίδου Σοφίας.»
Το εν λόγω θέµα ορίζεται ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ γιατί έχει εκδοθεί η µε αρίθµ. πρωτ. 22793/24-07-2017
απόφαση του αρµοδίου Α/∆ηµάρχου για την σφράγιση του καταστήµατος της.
Αφού όλα τα παρόντα Μέλη ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ τον ορισµό της συνεδρίασης µε το εν λόγω θέµα ως
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Από την κ. Χαλκίδου (ιδιοκτήτρια του καταστήµατος µε την επωνυµία «Λαδόκολλα» ) κατατέθηκαν
στον ∆ήµο µας τα παρακάτω αιτήµατα :
α) η µε αίθµ. πρωτ. 22818/25-07-2017 εξώδικη διαµαρτυρία κατά του ∆ήµου µε την οποία αιτείται την
ανάκληση της 59/2017 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ .
β) η µε αρίθ. πρωτ. 23123 /27-07-2017 αίτηση αναστολής της απόφασης Α/∆ηµάρχου σφράγισης του
καταστήµατος της.
Για τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε ότι η 59/2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εκδόθηκε κατόπιν της
υποχρέωσης συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης µε την 989/2017 απόφαση του ΣτΕ και στην συνέχεια
εφαρµόζοντας την εν λόγω απόφαση εκδόθηκε η µε αρίθµ.πρωτ.22793/24-07-2017 απόφαση
αρµοδίου Α/∆ηµάρχου για την σφράγιση του καταστήµατος τις 7/08/2017.
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Επίσης η κ. Χαλκίδου κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση κατά της 59/2017
απόφασης και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης εκδίκασης της.
Η κ. Χαλκίδου αιτείται την αναστολή της µε αρίθµ.πρωτ.22793/24-07-2017 απόφασης του αρµοδίου
Α/∆ηµάρχου για την σφράγιση του καταστήµατος της µέχρι την εκδίκαση της προσφυγής από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση .
Καλείται το συλλογικό σας όργανο να αποφασίσει σχετικά αν θα αποδεχθεί ή όχι το αίτηµα.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν τίθεται θέµα ανάκλησης της 59/2017 προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής , αλλά των Πράξεων που απορρέουν από αυτή, δηλαδή την προσωρινή αναστολή
σφράγισης του καταστήµατος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 23123/27-07-2017 αίτηση
αναστολής απόφασης σφράγισης καταστήµατος της κ. Σοφίας Χαλκίδου η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον παρευρισκόµενο δικηγόρο της κ. Χαλκίδου κ. Σταύρο
Αντύπα , ο οποίος µε την σειρά του επαναλαµβάνει το αίτηµα της κ. Χαλκίδου και συµπληρώνει ότι
είναι επιβεβληµένη η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης του εν λόγω καταστήµατος µέχρι
την εκδίκαση της κατατεθειµένης προσφυγής της κ. Χαλκίδου από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση γιατί
σε περίπτωση δικαίωσης προκύπτει καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης και επι πλέον εν µέσω θερινής
περιόδου η σφράγιση του καταστήµατος θα έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική καταστροφή και
εξόντωση οκτώ οικογενειών .
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν και δεχτούν
εν µέρει τα παραπάνω κατατεθέντα αιτήµατα της κ. Χαλκίδου χωρίς να τίθεται δηλαδή θέµα
ανάκλησης της 59/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ , αλλά να γίνει δεκτό το αίτηµα της για την
προσωρινή αναστολή των πράξεων που απορρέει από αυτήν µέχρι της έκδοσης απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων επί της κατατεθειµένης Προσφυγής της και πάντως όχι πέρα της 10ης Σεπτεµβρίου 2017.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος -Βανδώρος Παναγής και Κατσιβέλης Γεώργιος.
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• η µε αίθµ. πρωτ. 22818/25-07-2017 εξώδικη διαµαρτυρία κ. Χαλκίδου
• το µε αρίθµ. πρωτ. 23123/27-07-2017 αίτηµα της κ. Χαλκίδου
• την µε αρίθµ. πρωτ. 22793/24-07-2017 Απόφαση του Αρµοδίου Α/∆ηµάρχου
• την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
και την εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Στα πλαίσια της χρηστής ∆ιοίκησης :
Α) ∆έχεται εν µέρει τα κατατεθέντα αιτήµατα της κ. Χαλκίδου Σοφίας του Εµµανουήλ ιδιοκτήτριας του
καταστήµατος µε την επωνυµία «Λαδόκολλα» στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς χωρίς δηλαδή να τίθεται
θέµα ανάκλησης της 59/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ .
Β) Αναστέλλει προσωρινά τις πράξεις που απορρέουν από την εφαρµογή της 59/2017 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µέχρι της έκδοσης απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων επί της κατατεθειµένης Προσφυγής της
κ. Χαλκίδου Σοφίας του Εµµανουήλ ιδιοκτήτριας του καταστήµατος µε την επωνυµία «Λαδόκολλα» στο
Αργοστόλι Κεφαλλονιάς επί των οδών Χαρµούρη και ∆αυή 11 και πάντως όχι πέρα της 10ης
Σεπτεµβρίου 2017.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Κεκάτος Ευάγγελος
Κατσιβέλης Γεώργιος
Βανδώρος Παναγής

Σπυρίδων Ματιάτος
Α/∆ήµαρχος
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