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

 
 της  12ης ( κατεπείγουσας )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   28 η  
Ιουλίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
  
Στο Αργοστόλι, σήµερα  28  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. 25493/26-07-2016 
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. Κωνσταντάκης Άγγελος                                                                    Σαµούρης Σπυρίδων 

4  Κεκάτος Ευάγγελος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                               Τζωρτζάτος Γεώργιος  
   5.  Γάκης Μιχαήλ                                                                                  ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
     
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    80 /2016                                                              Α∆Α: ΩΕ3ΣΩΩΕ5-1Σ0           
ΘΕΜΑ : Παραχώρηση χρήσης  λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π Βαλλιάνου έως τις 8-09-2016 
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 
       

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 25493/26-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 28-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  
1. Παραχώρηση χρήσης  λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π Βαλλιάνου έως τις 8-09-2016 για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων.  
2. Έγκριση χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων την θερινή περίοδο . 
3.Χορήγηση αδειών καντίνας σε αιγιαλό κατόπιν δηµοπρασίας. 
4.Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
Όλα τα παραπάνω θέµατα θεωρούνται κατεπείγοντα  γιατί αφορούν την θερινή περίοδο και  ήδη βρισκόµαστε 
στην µέση του θέρους. 
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). 

 Στην συνέχει ο Πρόεδρος   εισηγούµενος το 1ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Παραχώρηση χρήσης  
λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π Βαλλιάνου έως τις 8-09-2016 για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων.» αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με την αρίθµ. 19976/14-06-2016 αίτηση των επαγγελµατιών :  

1. Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε  

2. ∆αδραµάνης –Κατσαµπίρης Ο.Ε 

3. Κουντούρης Ε. Ευσταθιογεράσιµος 
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4. Αγγελάτος Γ. –Βουτσινά Ρ. Ο.Ε  

Ζητείται η παραχώρηση λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π. Βαλλιάνου έµπροσθεν των προβολών 
των καταστηµάτων τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και σταντ ( τα σταντ αφορούν µόνο την 
επιχείρηση των  Αγγελάτος Γ. –Βουτσινά Ρ. Ο.Ε ) κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
οχηµάτων κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Αναπληρωτή  
Προϊσταµένου    της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου κ.  Καλογερόπουλου Θεόδωρου για τον 
εν λόγω θέµα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 47/2016 γνωµοδοτική απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου επίσης για το εν λόγω θέµα όπως παρακάτω:  
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της µε αρ.9/2016  συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 6/7/2016. 

   Αριθµ. Απόφασης  47/2016                                Περίληψη 

                                                                   Παραχώρηση λωρίδας δυο µέτρων  

                                                                Για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων                                                                                                                       

    Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
6/7/2016 ηµέρα εβδοµάδος  Τετάρτη και ώρα 18.30 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 8 
ήτοι: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                      ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                            
 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                           ΚΡΕΜΜΥ∆Α  ΙΣΜΗΝΗ                
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                            ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ  
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                         
 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε 
υπόψη των συµβούλων την αριθµ.πρωτ. Α.Π 21246.  23/6/16  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  µε την 
οποία εισηγείται : 
Κατά την διάρκεια των προσωρινών µέτρων πεζοδρόµησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας,στάσης και 
στάθµευσης οχηµάτων κατά την θερινή περίοδο και σε ωράριο τρέχοντος έτους  και εφόσον υφίσταται η σχετική 
κανονιστική απόφαση δηµοτικού συµβούλιου κυκλοφοριακών ρυθµίσεων:  
Α)  των οδών γύρωθε της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου  
Β ) της συµβαλλόµενης οδού 21ης Μαΐου µέχρι την συµβολή της µε την οδό Σ.   Μετάξα. 
Γ) της συµβαλλόµενης οδού Π. Βαλλιάνου µέχρι της µε την οδό Ρ. Βεργώτη  
∆) της συµβαλλόµενης Ριζοσπαστών µέχρι την συµβολή της µε την οδό Μοµφεράτου  
  

1. Τον προσωρινό καθορισµό του συνολικού προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου  για χρήση 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και σταντ (το σταντ αφορά µόνο την επιχείρηση εκµετάλλευσης 
Αγγελάτου –Βουτσινά) σε λωρίδα  πλάτους δυο (2) µέτρων του οδοστρώµατος παράλληλα µε το 
υφιστάµενο ρείθρο πεζοδροµίου  που γειτνιάζει µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της 
οδού Π. Βαλλιάνου . 

2. ∆εν θα παρακωλύεται η είσοδος και η στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ όπου προβλέπεται. 
3. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων περιορίζεται µόνο στην προβολή των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος  και δεν θα επεκτείνεται σε κτήρια άλλης χρήσης όπως π.χ. κατοικίες , πολιτιστικά , 
δηµόσια κλπ 

4.  ∆εν θα εµποδίζεται η συµβολή κάθετων δρόµων 
5. ∆εν θα εµποδίζεται η κυκλοφορία οχήµατος έκτακτης ανάγκης και πεζών 
6.  ∆εν θα προσβάλλεται η κοινοχρησία των οδών και οι υφιστάµενες χρήσεις γης 
7. Ύστερα από την  λήξη της διάρκειας και του ωραρίου των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οι 

ιδιοκτήτες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα αποµακρύνουν τα τραπεζοκαθισµατα και 
σταντ εκτος των χώρων αυτών και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των αριθ. 131/12 και 302/12 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Κεφαλονιάς « κανονιστική απόφαση παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων» 

8. Οι  παραχωρούµενοι χώροι κατανέµονται και οριοθετούνται για κάθε νόµιµη αίτηση µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την παραπάνω κανονιστική απόφαση παραχώρησης κοινοχρήστων 
χώρων. 

9. Οι εν λόγω ρυθµίσεις θα ισχύσουν έως 8-9-2016 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών διαµόρφωσης της 
οδού Π. Βαλλιάνου. 
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Κατά τας λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα σε προγενέστερες ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις του 
δηµοτικού συµβουλίου περί κοινοχρήστων χώρων – πεζοδροµίων. 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο έχοντας υπόψη το άρθρο 3 του νόµου 3852/2010 την 
εισήγηση του Πρόεδρου και την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών   
                                  
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
  Γνωµοδοτεί  θετικά σχετικά µε την Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
την οποία : 
Κατά την διάρκεια των προσωρινών µέτρων πεζοδρόµησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας, στάσης και 
στάθµευσης οχηµάτων κατά την θερινή περίοδο και σε ωράριο τρέχοντος έτους  και εφόσον υφίσταται η σχετική 
κανονιστική απόφαση δηµοτικού συµβούλιου κυκλοφοριακών ρυθµίσεων:  
 
Α)  των οδών γύρωθεν της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου  
Β ) της συµβαλλόµενης οδού 21ης Μαΐου µέχρι την συµβολή της µε την οδό Σ.   Μετάξα. 
Γ) της συµβαλλόµενης οδού Π. Βαλλιάνου µέχρι της µε την οδό Ρ. Βεργώτη  
∆) της συµβαλλόµενης Ριζοσπαστών µέχρι την συµβολή της µε την οδό Μοµφεράτου  
  
1.Τον προσωρινό καθορισµό του συνολικού προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου  για χρήση ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισµάτων και σταντ (το σταντ αφορά µόνο την επιχείρηση εκµετάλλευσης Αγγελάτου –Βουτσινά) σε 
λωρίδα  πλάτους δυο (2) µέτρων του οδοστρώµατος παράλληλα µε το υφιστάµενο ρείθρο πεζοδροµίου  που 
γειτνιάζει µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί της οδού Π. Βαλλιάνου . 

2.   ∆εν θα παρακωλύεται η είσοδος και η στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ όπου προβλέπεται. 
3. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων περιορίζεται µόνο στην προβολή των καταστηµάτων υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος  και δεν θα επεκτείνεται σε κτήρια άλλης χρήσης όπως π.χ. κατοικίες , πολιτιστικά , 
δηµόσια κλπ 

4.  ∆εν θα εµποδίζεται η συµβολή κάθετων δρόµων 
5. ∆εν θα εµποδίζεται η κυκλοφορία οχήµατος έκτακτης ανάγκης και πεζών 
6.  ∆εν θα προσβάλλεται η κοινοχρησία των οδών και οι υφιστάµενες χρήσεις γης 
7. Ύστερα από την  λήξη της διάρκειας και του ωραρίου των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οι 

ιδιοκτήτες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα αποµακρύνουν τα τραπεζοκαθισµατα και 
σταντ εκτος των χώρων αυτών και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των αριθ. 131/12 και 302/12 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου Κεφαλονιάς « κανονιστική απόφαση παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων» 

8. Οι  παραχωρούµενοι χώροι κατανέµονται και οριοθετούνται για κάθε νόµιµη αίτηση µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την παραπάνω κανονιστική απόφαση παραχώρησης κοινοχρήστων 
χώρων. 

9. Οι εν λόγω ρυθµίσεις θα ισχύσουν έως 8-9-2016 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών διαµόρφωσης 
της οδού Π. Βαλλιάνου. 

Κατά τας λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα σε προγενέστερες ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις του 
δηµοτικού συµβουλίου περί κοινοχρήστων χώρων – πεζοδροµίων. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  47/2016. 
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 θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το παραπάνω 
αίτηµα σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου. 
Ο κ. Γάκης Μιχάλης δεν ψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την 47/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
•  και την µε αρίθµ. πρωτ. 21246/2016  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  Γνωµοδοτεί  θετικά  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς  την αρίθµ. 19976/14-06-2016 αίτηση των 
επαγγελµατιών :  
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1.Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε  
2.∆αδραµάνης –Κατσαµπίρης Ο.Ε 
3.Κουντούρης Ε. Ευσταθιογεράσιµος 
4.Αγγελάτος Γ. –Βουτσινά Ρ. Ο.Ε για την  παραχώρηση λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π. 
Βαλλιάνου έµπροσθεν των προβολών των καταστηµάτων τους για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων και σταντ ( τα σταντ αφορούν µόνο την επιχείρηση των  Αγγελάτος Γ. –
Βουτσινά Ρ. Ο.Ε ) κατά τις ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχηµάτων κατά την τρέχουσα 
θερινή περίοδο και έως 8-09-2016 ΄,  σύµφωνα  µε την Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  και την  47/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου και αναλυτικά  : 

Κατά την διάρκεια των προσωρινών µέτρων πεζοδρόµησης και απαγόρευσης της κυκλοφορίας, 
στάσης και στάθµευσης οχηµάτων κατά την θερινή περίοδο και σε ωράριο τρέχοντος έτους  και 
εφόσον υφίσταται η σχετική κανονιστική απόφαση δηµοτικού συµβούλιου κυκλοφοριακών ρυθµίσεων:  
 
Α)  των οδών γύρωθεν της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου  
Β ) της συµβαλλόµενης οδού 21ης Μαΐου µέχρι την συµβολή της µε την οδό Σ.   Μετάξα. 
Γ) της συµβαλλόµενης οδού Π. Βαλλιάνου µέχρι της µε την οδό Ρ. Βεργώτη  
∆) της συµβαλλόµενης Ριζοσπαστών µέχρι την συµβολή της µε την οδό Μοµφεράτου  
  
1.Τον προσωρινό καθορισµό του συνολικού προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου  για χρήση 
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και σταντ (το σταντ αφορά µόνο την επιχείρηση εκµετάλλευσης 
Αγγελάτου –Βουτσινά) σε λωρίδα  πλάτους δυο (2) µέτρων του οδοστρώµατος παράλληλα µε το 
υφιστάµενο ρείθρο πεζοδροµίου  που γειτνιάζει µε τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος επί 
της οδού Π. Βαλλιάνου . 

2.   ∆εν θα παρακωλύεται η είσοδος και η στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ όπου προβλέπεται. 
3.Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων περιορίζεται µόνο στην προβολή των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και δεν θα επεκτείνεται σε κτήρια άλλης χρήσης όπως π.χ. κατοικίες , 
πολιτιστικά , δηµόσια κλπ 
4. ∆εν θα εµποδίζεται η συµβολή κάθετων δρόµων 
5.∆εν θα εµποδίζεται η κυκλοφορία οχήµατος έκτακτης ανάγκης και πεζών 
6. ∆εν θα προσβάλλεται η κοινοχρησία των οδών και οι υφιστάµενες χρήσεις γης 
7.Ύστερα από την  λήξη της διάρκειας και του ωραρίου των προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος θα αποµακρύνουν τα 
τραπεζοκαθισµατα και σταντ εκτός των χώρων αυτών και θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των αριθ. 
131/12 και 302/12 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς « κανονιστική απόφαση 
παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων» 
8.Οι  παραχωρούµενοι χώροι κατανέµονται και οριοθετούνται για κάθε νόµιµη αίτηση µε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε την παραπάνω κανονιστική απόφαση παραχώρησης 
κοινοχρήστων χώρων. 
9.Οι εν λόγω ρυθµίσεις θα ισχύσουν έως 8-9-2016 ηµεροµηνία έναρξης εργασιών 
διαµόρφωσης της οδού Π. Βαλλιάνου. 
Κατά τας λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα σε προγενέστερες ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις 
του δηµοτικού συµβουλίου περί κοινοχρήστων χώρων – πεζοδροµίων. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    81  /2016                                                                  Α∆Α:64ΠΖΩΕ5-ΒΥΦ         
ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων 
την θερινή περίοδο . 

 

 Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία   εισηγούµενη  το 2ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση 
χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων την θερινή 
περίοδο»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 28/07/2016 εισήγηση της η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων 
γευµάτων τη θερινή περίοδο» 
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως 
συµπληρώθηκε από την παρ.7 του άρθρου 93 του Ν.4314/14 (ΦΕΚ 265/23.12.2014 τεύχος Α’) στην 
έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου περιλαµβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευµάτων στους 
διερχόµενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων 
οχηµάτων (καντίνες) που σταθµεύουν σε συγκεκριµένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα 
άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. Οι άδειες αυτές ισχύουν εντός της Περιφέρειας στην 
οποία ανήκει ο δήµος που τις χορήγησε. Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει αυτοδικαίως και τις 
ισχύουσες άδειες. 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 και 7 του άρθρου 53 του Ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/07.07.2016 τεύχος Α’) 
κατ' εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί να δίδονται µία φορά το χρόνο, άδειες 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 25 
και της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 µε διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και 
για συγκεκριµένη θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14. Με τις µεταβατικές διατάξεις του Ν. 4403/2016 ορίζεται 
ότι εφόσον είχε εκδοθεί προκήρυξη και είχαν υποβληθεί αιτήσεις πριν από την ισχύ του νόµου (07-07-
2016) η διαδικασία ολοκληρώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4264/2014. 
Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') οι  άδειες 
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του 
οικείου ∆ήµου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και 
αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.  
Με την αριθ. 123/2016 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς µεταβίβασε στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τις αρµοδιότητες που πηγάζουν από το άρθρο 26 Ν. 4264/2014. 
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 
26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση 
χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν 
κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.  
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του 
καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από 
πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Με την υπ’ αριθ. 44/31-5-2016 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνωµοδότησε προς τον 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχετικά µε τον αριθµό των αδειών και το ύψος και τον 
τρόπο είσπραξης του καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια ο 
Αντιπεριφερειάρχης µε την υπ’ αριθ. 40558/9314/12-5-2016 απόφαση του καθόρισε 8  άδειες που είναι 
δυνατό να χορηγηθούν από το ∆ήµο µας. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 31 -5-2016  µε την υπ’ αριθ. 44/16 απόφασή του, προσδιόρισε θέσεις για 
την άσκηση των συγκεκριµένων υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων στην οδό Ριζοσπαστών στο 
Αργοστόλι. 
Με την υπ’ αριθ. 207/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκε η διαδικασία της κλήρωσης 
µεταξύ των ενδιαφεροµένων για τη χορήγηση αδειών παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων 
είναι µικρότερος από τον αριθµό των εγκεκριµένων αδειών δεν θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση. 
 
Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι τρεις και συγκεκριµένα οι κάτωθι: 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
1. Γαβριελάτος Αλέξανδρος 

του Σπυράγγελου 
Οδός Ριζοσπαστών  φορητή εγκατάσταση 

έψησης καλαµποκιού 
2. Τίκου Αναστασία του 

Βασιλείου 
Οδός Ριζοσπαστών φορητή εγκατάσταση 

έψησης καλαµποκιού-Ποπ 
κορν- Μαλί γριάς  
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3. ZHYVOTOVSKA 
SVITLANA  

Οδός Ριζοσπαστών φορητή εγκατάσταση 
έψησης καλαµποκιού 

 
Επειδή ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος από τις 8 θέσεις που εγκρίθηκαν στο ∆ήµο µας δεν 
απαιτείται κλήρωση. 
Κατόπιν τούτων εισηγούµαστε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση χορήγησης των ανωτέρω 
αδειών παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων σε διερχόµενους κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο του έτους 2016, (έως 31-10-2016) στην οδό Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι σύµφωνα µε τις 
αιτήσεις τους.  
Οι κάτοχοι των αδειών πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση τροφίµων, όπως 
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την  από 27/07//2016  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την χορήγηση  αδειών παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο του έτους 2016, (έως 31-10-2016) στην οδό Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι σύµφωνα µε τις 
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων  που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύµφωνα µε την εισήγηση 
της Αρµόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά:  
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
1. Γαβριελάτος Αλέξανδρος 

του Σπυράγγελου 
Οδός Ριζοσπαστών  φορητή εγκατάσταση 

έψησης καλαµποκιού 
2. Τίκου Αναστασία του 

Βασιλείου 
Οδός Ριζοσπαστών φορητή εγκατάσταση 

έψησης καλαµποκιού-Ποπ 
κορν- Μαλί γριάς  

3. ZHYVOTOVSKA 
SVITLANA  

Οδός Ριζοσπαστών φορητή εγκατάσταση 
έψησης καλαµποκιού 

 
Οι κάτοχοι των αδειών πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραγωγή και διάθεση 
τροφίµων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    82/2016                                                                       Α∆Α: 6ΡΞΖΩΕ5-5ΜΦ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Αβυθος Θ2 της 
∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς  . 
 
 
 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Χορήγηση  αδειών 
καντίνας κατόπιν δηµοπρασίας» 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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την  υπ΄αριθ. 24240/ 15-7-2016 αίτηση του Κουρούκλη Γερασίµου του Γεωργίου  µε 
τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για  χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην 
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παραλία Αβυθος Θ2 της ∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς  . Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν 
∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω   γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 Κουρούκλη Γερασίµου του Γεωργίου  µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

µε την οποία ζητά τη χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας. 
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί στον κ.  Κουρούκλη Γερασίµο του Γεωργίου  άδεια  λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται 
στην παραλία Αβυθος Θ2 της ∆ηµοτικής  Ενότητας Λειβαθούς  .   
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
     
 
 
                                                                                         
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    83/2016                                                                      Α∆Α: 6Ξ1ΘΩΕ5-Ο0Υ       
ΘΕΜΑ : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Άµµες  θέση 3 της 
∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . 
 
 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Χορήγηση  αδειών 
λειτουργίας καντίνας κατόπιν δηµοπρασίας» 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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν 
λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την  υπ΄αριθ. 22074/ 29-6-2016 αίτηση του  Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή  µε τα 
συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για  χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία Άµµες  θέση 3 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .  
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω   γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 Σβορώνου Ανδρέα του Παναγή  µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε 

την οποία ζητά τη χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας. 
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Χορηγεί στον κ.  Σβορώνο Ανδρέα του Παναγή  άδεια  λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία Άµµες  θέση 3 της ∆ηµ. Ενότητας   Αργοστολίου .   
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    84/2016                                                                         Α∆Α: 6Σ∆ΟΩΕ5-Γ6Β       
ΘΕΜΑ : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία στην Καλάµια Θ2 
της ∆ηµ.  Ενότητας  Αργοστολίου . 
 
 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Χορήγηση  αδειών 
λειτουργίας καντίνας κατόπιν δηµοπρασίας»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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την  υπ΄αριθ. 24556/ 19-7-2016 αίτηση του Τράκου Γεωργίου του Νικολάου µε τα 
συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για  χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία   Καλάµια Θ2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .  
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω   γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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 Τράκου Γεωργίου του Νικολάου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε 

την οποία ζητά τη χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας. 
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον κ.  Τράκο Γεωργίο  του Νικολάου άδεια  λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην 
παραλία   Καλάµια Θ2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .   
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    85 /2016                                                                   Α∆Α: ΩΦΤΖΩΕ5-Μ7∆ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών καρπών και 
ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτών-πρατήριο ελαίων και λιπών – κατάστηµα 
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. »,   που βρίσκεται στο Σινιόρι -∆ιβαράτα  
της ∆.Ε. Ερίσου. 
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Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης 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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 22785/ 5-7-2016 αίτηση της Μαυρίλα Αναστασίας του ∆ηµοσθένη τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – 
Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτών-πρατήριο ελαίων 
και λιπών – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. »,   που βρίσκεται στο 
Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1697/30-6-16   βεβαίωση της 
Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι  και περιορισµοί δόµησης  από το Π.∆. 
24-4-85  (ΦΕΚ 181 ∆/ 3-5-85),και οι χρήσεις γης του άρθρου 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) 
σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν απαγορεύεται  η χρήση πρατηρίου παραδοσιακών προϊόντων και 
πρόχειρου γεύµατος  . Η συνολική επιφάνεια δόµησης είναι  300τ.µ. ανά γήπεδο. Παρακαλούµε   όπως   
εγκριθούν  τα ανωτέρω   γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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   της  κ. Μαυρίλα Αναστασίας του ∆ηµοσθένη µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στην  κ. Μαυρίλα Αναστασία του ∆ηµοσθένη προέγκριση  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο 
– Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτών-
πρατήριο ελαίων και λιπών – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. 
»,   που βρίσκεται στο Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 
1697/30-6-16   βεβαίωση της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι  
και περιορισµοί δόµησης  από το Π.∆. 24-4-85  (ΦΕΚ 181 ∆/ 3-5-85),και οι χρήσεις γης του 
άρθρου 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν απαγορεύεται  η 
χρήση πρατηρίου παραδοσιακών προϊόντων και πρόχειρου γεύµατος  . Η συνολική  
επιφάνεια  δόµησης  είναι  300 τ.µ. ανά  γήπεδο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    86/2016                                                             Α∆Α : ΩΧΦΦΩΕ5-ΖΙΑ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής 
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εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος »   που βρίσκεται στο Σινιόρι -
∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου. 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 25493/26-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 
συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 28-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  
1. Παραχώρηση χρήσης  λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π Βαλλιάνου έως τις 8-09-2016 για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων.  
2. Έγκριση χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων την θερινή περίοδο . 
3.Χορήγηση αδειών καντίνας σε αιγιαλό κατόπιν δηµοπρασίας. 
4.Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
Όλα τα παραπάνω θέµατα θεωρούνται κατεπείγοντα  γιατί αφορούν την θερινή περίοδο και  ήδη βρισκόµαστε 
στην µέση του θέρους. 
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). 
 
 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης 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 . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν 
λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 22784/ 5-7-2016 αίτηση της Μαυρίλα Αναστασίας του ∆ηµοσθένη τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος »   που 
βρίσκεται στο Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1697/30-6-16   
βεβαίωση της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι  και περιορισµοί 
δόµησης  από το Π.∆. 24-4-85  (ΦΕΚ 181 ∆/ 3-5-85),και οι χρήσεις γης του άρθρου 30 του ν. 4269 ( 
ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν απαγορεύεται  η χρήση πρατηρίου 
παραδοσιακών προϊόντων και πρόχειρου γεύµατος  . Η συνολική επιφάνεια δόµησης είναι  300τ.µ. 
ανά γήπεδο.Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω   γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 

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   της  κ. Μαυρίλα Αναστασίας του ∆ηµοσθένη µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
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                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στην  κ. Μαυρίλα Αναστασία του ∆ηµοσθένη προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος 
«Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος »   που βρίσκεται στο 
Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1697/30-6-16   βεβαίωση της 
Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι  και περιορισµοί δόµησης  από το Π.∆. 
24-4-85  (ΦΕΚ 181 ∆/ 3-5-85),και οι χρήσεις γης του άρθρου 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) 
σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν απαγορεύεται  η χρήση πρατηρίου παραδοσιακών προϊόντων και 
πρόχειρου γεύµατος  . Η συνολική επιφάνεια δόµησης είναι  300τ.µ. ανά γήπεδο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    87  /2016                                                        Α∆Α: ΨΩΦΘΩΕ5-ΒΧ0 
ΘΕΜΑ : αντικατάσταση της άδειας Μ. Ο.  στο κατάστηµα του « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»   που 
βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου ,  σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 40451/12038/31-8-2012  
γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 
 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης θέτει 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 θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της που έχει ως εξής :   Με την   υπ΄αριθ. 
24477/18-7-2016 αίτηση του Κουρούκλη Χριστόφορου του Γεωργίου  τα συνοδεύοντα  σε αυτή 
δικαιολογητικά για αντικατάσταση της άδειας Μ. Ο.  στο κατάστηµα του « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»   που 
βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου ,  σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 40451/12038/31-8-2012  
γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας , το ανωτέρω κατάστηµα περιήλθε µε την διαδικασία της 
αντικατάσταση στον ανωτέρω   από τον Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη.  ∆ίνεται παράταση 
Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως της και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου 
Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
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για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 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    του  Κουρούκλη Χριστόφορου του Γεωργίου  µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 

άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Χορηγεί   στον  κ. Κουρούκλη Χριστόφορο του Γεωργίου αντικατάσταση της άδειας Μουσικών  
Οργάνων   στο κατάστηµα του « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»   που βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου 
,  σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 40451/12038/31-8-2012  γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας , το 
ανωτέρω κατάστηµα περιήλθε µε την διαδικασία της αντικατάσταση στον ανωτέρω   από τον 
Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη.  ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως της και 
σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 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').  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    88 /2016                                                                 Α∆Α: 6 Ο5ΧΩΕ5-Τ9Θ 
ΘΕΜΑ : ανανέωση της άδειας  Μ. Ο. του  καταστήµατος της  «επιχείρησης αναψυχής  καθώς και επιχείρησης 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - επιχείρηση  αναψυχής»  . 

 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει 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 
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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  θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της  που έχει ως εξής :  
  Με την   από 23466/11-7-2016  αίτηση της Πάραλη Άννας εκπρ/που της εταιρείας ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε.  
τα συνοδεύοντα σε  αυτή δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας  Μ. Ο. του  καταστήµατος της  «επιχείρησης 
αναψυχής  καθώς και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - επιχείρηση  αναψυχής»  
που βρίσκεται στην Λακήθρα της ∆.Ε. Λειβαθούς  , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 106253/29525/14/6-3-15    
γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. 
 
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 
∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 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   Πάραλη Άννας εκπρ/που της εταιρείας ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. µε την 

οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί 
µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Χορηγεί   στην εταιρεία  ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΛΗ κ΄ ΣΙΑ Ε.Ε. ανανέωση της άδειας Μουσικών  Οργάνων  του 
  καταστήµατος της  «επιχείρησης αναψυχής  καθώς και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών 
ποτών - επιχείρηση  αναψυχής»  που βρίσκεται στην Λακήθρα της ∆.Ε. Λειβαθούς  , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
106253/29525/14/6-3-15    γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. 
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 
∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 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').  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    89  /2016                                                                        Α∆Α: 7Γ27ΩΕ5-ΣΑΕ   
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου στο 
∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
  

 

 Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία   εισηγούµενη  το 4ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη 
απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς .»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 27/07/2016 εισήγηση της η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
 
Έχοντας υπόψη:  

α) την υπ’ αριθµ. 64/2016 (Α∆Α: 6ΗΦΙΩΕ5-ΝΟ6) απόφαση (εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη) 
του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα «Εισήγηση στον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων σχετικά µε αριθµό αδειών υπαιθρίου εµπορίου στ ∆ήµο Κεφ/νιάς  για το έτος 2016», 
β) την υπ’ αριθµ. 40558/9314/12-05-2016 (Α∆Α: ΩΥΖ37ΛΕ-ΒΣΑ) απόφαση του Α/Περιφερειάρχη 
Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης «περί έγκρισης αριθµού αδειών υπαίθριου εµπορίου και ετησίου τέλους 
ανά θέση και άδεια στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς», 
γ) το γεγονός ότι από τη διαδικασία του έτους 2015 έµειναν αδιάθετες δεκαεπτά (17) άδειες 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου του προηγούµενου έτους 2015, οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρ. 2 του αρθρ. 22 του Ν. 4264/2014 χορηγούνται µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. 
δ) την 178/2016 (Α∆Α: ΩΗΧΤΩΕ5-7ΨΙ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
θέµα Έγκριση της αριθ. 44/2016 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) µε θέµα: 
Χωροθέτηση θέσεων υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

ε) Την 123/2016 (Α∆Α: ΩΚ2ΗΩΕ5-ΟΑΞ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: Μεταβίβαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των αρµοδιοτήτων που πηγάζουν από το 
άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ118Α/15-05-2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήµατος και άλλες διατάξεις». 
Προχώρησε στην έκδοση της από 17-6-2016 ανακοίνωσης  µε την οποία προκηρύχθηκαν οι ανωτέρω 
αδιάθετες θέσεις υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, και κάλεσε τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν 
αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από 18/06/2016 έως και 30/06/2016. 
Η ανακοίνωση αφορά τις θέσεις ανά ∆ηµοτική Κοινότητα ως εξής: 
 
Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (19 ΘΕΣΕΙΣ)  
1) ∆ηµοτική Κοινότητα  Αργοστολίου :  στην οδό Ριζοσπαστών  

            και για τα προϊόντα πρωτογενούς τοµέα:  
            στην είσοδο του Πάρκου του Κουτάβου 

               και στην είσοδο του γηπέδου 
2) ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου:    στην οδό  Λαυράγκα  για τον πρωτογενή τοµέα. 
                                                                   Σε λιµενικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης µε το  
                                                                  Λιµενικό Ταµείο. 
3) ∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου :            Σε κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
 
 4) ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς:   Μεταξάτα : Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής 
                                                                Πεσσάδα: παρκινγκ 
                                                                Μουσάτα: πλατεία 
                                                               Καραβάδος :Έναντι εκκλησίας Αη Γιάννη –  

      Κ.Χ Κοιν. Γραφείου 
                                                                Λακήθρα : Αλσύλλιο Καλλιθέας. 
5) ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων :  Αγιά Ευφηµία : Πιάτσα ταξί στην πλατεία. 
 
 6) ∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου:    Φισκάρδο : ∆ηµοτικό Σχολείο. 
 
Β. ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ     (4 ΘΕΣΕΙΣ)                                                    . 
1) ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου:           στο µνηµείο Ριζοσπαστών. 
2) ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς            Βλαχάτα : Σιµωτάτα Κ.Χ  έναντι οικίας ∆. Μικελάτου,  
                                                           Αγία  Παρασκευή – θέση Πηγαδούλι.  
                                                           Μουσάτα : Καρούζα. 
Γ. ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ (12 ΘΕΣΕΙΣ) 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 22 Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) 
άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου εµπορίου δικαιούνται φυσικά 
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πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη 
διοικητική  άδεια  άσκησης  βιοποριστικού  επαγγέλµατος.  Η  άδεια  αυτή  χορηγείται   κατά   
σειρά προτεραιότητας     και  µε  βάση  κοινωνικά  κριτήρια,  σε  πρόσωπα  που  ανήκουν  στις  
ακόλουθες κατηγορίες: 

α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) 
και σε τυφλούς 
β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε 
γονείς µε τρία τέκνα, 
γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του 
ν.1370/1944 (Α’ 82), 
δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που 
προστατεύουν  άτοµα  µε  νοητική  αναπηρία,  αυτισµό,  σύνδροµο  down,  εγκεφαλική  παράλυση, 
βαριές         και         πολλαπλές         αναπηρίες         και         πολλαπλές         ανάγκες         
εξάρτησης, ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες, 
στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας 
  ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και 
άτοµα υπό απεξάρτηση, (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 
Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που 
έχουν υποβάλει αίτηση. 
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να 
εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου. 
Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται 
µε κλήρωση κατά το επόµενο έτος. 
Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος από 
τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο 
για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά 
κάθε χρόνο. 
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούµενης παραγράφου και η 
συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από 
δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. 
Κατατέθηκαν   συνολικά   δεκατρείς αιτήσεις   
 

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, ο έλεγχος αυτών, καθώς και 
αν τηρούνται η νόµιµες προϋποθέσεις για την χορήγηση της άδειας ανά ∆ηµοτική Κοινότητα και 
ανά κατηγορία αδείας είναι οι εξής: 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 19 ΘΕΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ:   
Α. ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΨΕΥ∆ΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ,  ΖΩΓΡΑΦΟΙ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ) 

Ο∆ΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ  
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Bogojevski Saso  

(υπήκοος Σλοβενίας) 
1.    ΑΙΤΗΣΗ 
2.      Φ/πία 
διαβατηρίου 
Σλοβενίας 
3.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος  

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

2 Κανδήλας Ηλίας  1.      ΑΙΤΗΣΗ 
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
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∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία 
Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  
 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

 Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ  
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Σταµόπουλος Ιωάννης Αίτηση Ελλιπή δικαιολογητικά 
2. Θεοδωρόπουλος Χρήστος Αίτηση  Ελλιπή δικαιολογητικά 
3 Κίτσου Ιωάννης 1.      ΑΙΤΗΣΗ 

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

Πολυτεκνίας 
5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 

∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  
(∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΕΡΓΙΑ) 

 
 
 
 
Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 

 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Θεοδωρόπουλος 

Αλέξανδρος 
1. Αίτηση Ελλιπή δικαιολογητικά 

2 Μπουρµπουλα 
Παναγιώτα 

1. Αίτηση Ελλιπή δικαιολογητικά 

3 Παριανός Χρήστος 1.      ΑΙΤΗΣΗ 
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία 
Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

  
 

∆. ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: ΜΙΑ ΘΕΣΗ 

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

1 Τράκος Γεώργιος 1.      ΑΙΤΗΣΗ 
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

ωστόσο έχει 
καταθέσει Υ.∆. 

ότι δεν 
επιθυµεί τη 

χορήγηση της 
 

 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
 Ο∆ΟΣ ΛΑΥΡΑΓΚΑ 
 
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Παράσχος Βειογλάνης 1.      ΑΙΤΗΣΗ 

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
6.Πιστ.Πολυτέκνων 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

2. Άγγελος Βουτσινάς 1.      ΑΙΤΗΣΗ 
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5. ∆ηµοτ.Ενηµερότ. 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 
3 Μάριος Βουτσινάς 1.      ΑΙΤΗΣΗ 

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5. ∆ηµοτ.Ενηµερότ. 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 
4 Λιάτος Αλέξανδρος 1.      ΑΙΤΗΣΗ 

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

 
 

∆ΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
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Έναρξης ∆ΟΥ 
5. ∆ηµοτ.Ενηµερότ. 

Ν .4 26 4/14  
(∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΝΕΡΓΙΑ) 

 
  

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ: ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ (ΣΙΜΩΤΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ∆. ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ) 
.  
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Τσιλιµιδού Μαρία 1.      ΑΙΤΗΣΗ 

2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟ Ι ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 ΑΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

 
 ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ: ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ 
.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΗ (Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ) 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
1 Γασπαράτος 

Κωνσταντίνος 
1.      ΑΙΤΗΣΗ 
2.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
∆ΗΛΩΣΗ 
3.      Φ/πία Ταυτότητας 
4.  Βεβαίωση 

ΟΑΕ∆ ότι είναι 
άνεργος 

5.∆ηµοτ.Ενηµερότ. 
 

 
 
 

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΤΟΥ  

 AΡΘΡΟΥ 22  
Ν .4 26 4/14  

 

 
∆ΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ 

 
Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου των αιτήσεων µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά η υπηρεσία 
εισηγείται προς την ΕΠΟΙΖΩ  την λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στους παρακάτω που έχουν τις προϋποθέσεις του Ν. 4264/2014 
ως εξής: 

 
1.    Bogojevski Saso Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Ο∆Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ) 

 
 
2. Κανδήλα Ηλία   Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΨΕΥ∆ΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Ο∆Ο 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ) 
3.    Παριανό Χρήστο Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟ∆Ο ΓΗΠΕ∆ΟΥ  ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
4. Παράσχο Βειογλάνη Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
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5. Άγγελο Βουτσινά Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
6. Μάριο Βουτσινά Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΑΥΡΑΓΚΑ 
ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
7. Τσιλιµιδού Μαρία Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ (ΣΙΜΩΤΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ∆. ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ)* 
8. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΗ  
 
*Η παρούσα απόφαση αφορά το δικαίωµα του ενδιαφερόµενου να λειτουργήσει κινητή καντίνα 

και δεν του παρέχει κανένα δικαίωµα χρήσης θέσης, η οποία µπορεί να παραχωρηθεί µόνο µε 
πλειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η παρούσα αποτελεί 
δικαιολογητικό για τη συµµετοχή σε επερχόµενο πλειοδοτικό διαγωνισµό. Ο αιτών, προκειµένου να 
έχει δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένης θέσης υποχρεούται, πέρα από την παρούσα άδεια άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που χορηγεί ο δήµος, να αποκτήσει την προβλεπόµενη άδεια για χρήση 
θέσης  που χορηγεί η εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό. 
Οι άδειας αυτές είναι αορίστου διάρκειας µέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους, µε την  
προϋπόθεση  ότι  θεωρούνται    σε   κάθε   ετ ή σι α   επέτειο  χορήγησης  τους,  µε   ασφαλιστική  
και φορολογική ενηµερότητα του κατόχου της άδειας και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι συνεχίζουν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων  χορηγήθηκε  η άδεια (παρ. 5 
άρθρο  22 Ν .4264/14 ). 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την  από 27/07//2016  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την χορήγηση  αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στους παρακάτω 
ενδιαφερόµενους οι οποίοι πληρούν  τις προϋποθέσεις του Ν. 4264/2014 σύµφωνα µε την 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και  αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
1.    Bogojevski Saso Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  (Ο∆Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ) 
2. Κανδήλα Ηλία   Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΨΕΥ∆ΟΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (Ο∆Ο 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ) 
3.    Παριανό Χρήστο Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟ∆Ο ΓΗΠΕ∆ΟΥ  ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
4. Παράσχο Βειογλάνη Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ  ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΛΑΥΡΑΓΚΑ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
5. Άγγελο Βουτσινά Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΑΥΡΑΓΚΑ 
ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
6. Μάριο Βουτσινά Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΑΥΡΑΓΚΑ 
ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ 
7. Τσιλιµιδού Μαρία Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΑΤΩΝ (ΣΙΜΩΤΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ∆. ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ)* 
8. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ Α∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΟΛΩΝ ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΗ  
 
*Η παρούσα απόφαση αφορά το δικαίωµα του ενδιαφερόµενου να λειτουργήσει κινητή καντίνα 

και δεν του παρέχει κανένα δικαίωµα χρήσης θέσης, η οποία µπορεί να παραχωρηθεί µόνο µε 
πλειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Η παρούσα αποτελεί 
δικαιολογητικό για τη συµµετοχή σε επερχόµενο πλειοδοτικό διαγωνισµό. Ο αιτών, προκειµένου να 
έχει δικαίωµα χρήσης συγκεκριµένης θέσης υποχρεούται, πέρα από την παρούσα άδεια άσκησης 
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υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που χορηγεί ο δήµος, να αποκτήσει την προβλεπόµενη άδεια για χρήση 
θέσης  που χορηγεί η εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό. 

Οι άδειας αυτές είναι αορίστου διάρκειας µέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους, µε την  
προϋπόθεση  ότι  θεωρούνται    σε   κάθε   ετ ή σι α   επέτειο  χορήγησης  τους,  µε   ασφαλιστική  
και φορολογική ενηµερότητα του κατόχου της άδειας και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι συνεχίζουν να 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων  χορηγήθηκε  η άδεια (παρ. 5 
άρθρο  22 Ν .4264/14 ). 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    90 /2016                                                                          Α∆Α: Ω∆9ΝΩΕ5-1∆Τ 
ΘΕΜΑ : ανανέωση   άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα  του   ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & 
προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς   , 
σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 47692/14199/18-10-2013 γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 

 
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας 
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 3 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης  
θέτει 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  θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της  που έχει ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ. 25901/ 28-7-2016 αίτηση  του Κόµητα ∆ηµητρίου του Γερασίµου  τα 
συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για την ανανέωση   άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα  του   ΄΄ 
Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) 
΄΄ που βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς   , σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 47692/14199/18-10-
2013 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του 
και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
α)για την λειτουργία του καταστήµατος  σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00  ώρα µε την προϋπόθεση ότι 
δεν διαταράσσεται η ησυχία τωνπεριοίκων.  
    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' 
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 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  του κ. Κόµητα ∆ηµητρίου του Γερασίµου  µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί 

ανανέωση άδειας  µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του  µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Χορηγεί  στον κ.  Κόµητα ∆ηµήτριο  του Γερασίµου  ανανέωση   άδειας   Μουσικών  Οργάνων   στο 
κατάστηµα  του « Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής 
–κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς   , σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 
47692/14199/18-10-2013 γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας . 
 ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 
∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα :  
α)για την λειτουργία του καταστήµατος  σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00  ώρα µε την προϋπόθεση ότι 
δεν διαταράσσεται η ησυχία τωνπεριοίκων.  
    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' 
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι 
νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Σπυρίδων Ματιάτος 

  Α/∆ήµαρχος 
 
 
                                                                                                      
 

 
 


