ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 13 ης ( κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12 η
Αυγούστου 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 12 η Αυγούστου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα
11: 00 το µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.27422 /11-082016 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
4 Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)
5. Παπαδάτος Νικόλαος ( αναπληρωµατικό Μέλος)

τα

ΑΠΟΝΤΕΣ
∆ιονύσιος Αραβαντινός
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Σαµούρης Σπυρίδων
∆ηµητράτος Γεράσιµος
Γάκης Μιχαήλ
Τζωρτζάτος Γεώργιος

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω :
Με τον αριθ. πρωτ. 27422 /11-08-2016 σας απεστάλη έγγραφη πρόσκληση για κατεπείγουσα
συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 12-08-2016 µε τα παρακάτω Θέµατα:
1. Χορήγηση αδειών καντίνας σε αιγιαλό κατόπιν δηµοπρασίας.
2. Χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων.
( Τα παραπάνω θέµατα θεωρούνται κατεπείγοντα γιατί αφορούν την θερινή περίοδο και ήδη βρισκόµαστε στην
µέση του θέρους).
3.

Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής
των υποψηφίων στην εµποροπανήγυρη στο
Μαρκόπουλο . (Το θέµα θεωρείται κατεπείγον διότι υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία)
Εισηγήσεις : Γραφείο Εµπορικής ∆ραστηριότητας.

4.

Γνωµοδότηση στο ∆.Σ επί της αριθµ. πρωτ. 21097/12-07-2016 αίτησης. (Το θέµα κρίνεται ως
κατεπείγον διότι οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν άµεσα πριν ανοίξει ο παιδικός σταθµός)
Εισήγηση : Τεχνική Υπηρεσία.

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 -Κωνσταντάκης
Άγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος).
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91/2016
Α∆Α: 7ΕΤ9ΩΕ5-ΚΧ7
ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Γραδάκια Θ2
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 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:
Παρακαλείστε για την λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην
παραλία Γραδάκια Θ2 ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου στην Κα Στελλάτου Κωνσταντίνα του Παναγή
κατόπιν της αριθ. πρωτ. 26482/2-8-2016 αιτήσεως της µετά συνηµµένων δικαιολογητικών. Η καντίνα
παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν δηµοπρασίας από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
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 Στελλάτου Κωνσταντίνα του Παναγή µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
µε την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας.
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Στελλάτου Κωνσταντίνα του Παναγή αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται

στην παραλία Γραδάκια Θ2 ∆ηµοτικής 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 : 92/2016
Α∆Α: 7ΞΓ0ΩΕ5-ΗΧΨ
ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Έµπυση
Φισκάρδου .
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 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 .
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
Παρακαλείστε για την λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται
στην παραλία Έµπυση Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου στον Βαγγελάτο Γεράσιµο του
∆ηµητρίου κατόπιν της αριθ. πρωτ. 27130/8-8-2016 αιτήσεως του µετά συνηµµένων δικαιολογητικών.
Η καντίνα παραχωρήθηκε στον ανωτέρω κατόπιν δηµοπρασίας από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
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 κ. Βαγγελάτου Γεράσιµου του ∆ηµητρίου 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. Βαγγελάτο Γεράσιµο του ∆ηµητρίου αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται

στην παραλία Έµπυση Φισκάρδου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 93 /2016
Α∆Α: 7ΝΚΕΩΕ5-54Ξ
ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Επιχείρηση αναψυχής καθώς
και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στα Βλαχάτα
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Στην συνέχει ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας
κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 2 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
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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 µε την αριθ. πρωτ. 26584/3-8-2016 αίτηση του Γεράσιµου Μιχαλάτου του
Σπυρίδωνος κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών
οργάνων στο κατάστηµα του «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο
λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
∆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'
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. Γεράσιµου Μιχαλάτου του Σπυρίδωνος κατατέθηκαν 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. Γεράσιµο Μιχαλάτο του Σπυρίδωνος ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών
οργάνων στο κατάστηµα του «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο
λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
∆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.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 94 /2016
Α∆Α: 6ΙΡΧΩΕ5-3ΙΕ
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών για την συµµετοχή τους
(τοποθέτησης πάγκων ) στην εµποροπανήγυρη του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2016) .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση
εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών για την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων ) στην
εµποροπανήγυρη του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2016) .»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα
παρακάτω: Σύµφωνα µε την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 35/2016
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ,
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
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 εκπρόθεσµων 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 για αξιολόγηση τις δύο (2) εκπρόθεσµες αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων για την συµµετοχή τους µε πάγκο στην εν λόγω εµποροπανήγυρη που αναλυτικά
έχουν ως εξής:
Α.Α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα πατρός

Είδος

1.

Αρµοδώρου Κρυσταλία
Θεοδοσία

Πέτρος

Χειροτεχνήµατα

Σωκράτης

Ψητά καλαµπόκια

Αρ. πρωτ. 27309/09-08-2016
2.

Κορισιάνος Ευάγγελος
Αριθ. πρωτ. 27523/12-8-2016

Η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι
έχουν προσκοµισθεί πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 35/2016 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 δύο (2)
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 35/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας (Α∆Α: 7Ν5ΓΩΕ5-ΘΟ3)
την υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου .(Α∆Α: 6ΨΒΑΩΕ5-9ΡΞ)
τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
και την πρόταση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων µικροπωλητών τοποθέτησης πάγκων στην εµποροπανήγυρη
στο Μαρκόπουλο όπως παρακάτω:
Α.Α

Ονοµατεπώνυµο

Όνοµα πατρός

Είδος

1.

Αρµοδώρου Κρυσταλία
Θεοδοσία

Πέτρος

Χειροτεχνήµατα (µία θέση – Θ 1)

Σωκράτης

Ψητά καλαµπόκια (µία θέση- Θ2)

Αρ. πρωτ. 27309/09-08-20169

2.

( µε έκπτωση 20% λόγω
εντοπιότητας)
Κορισιάνος Ευάγγελος
Αριθ. πρωτ. 27523/12-8-2016
( µε έκπτωση 20% λόγω
εντοπιότητας)

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 17-08-2016 ‘όπως
καθορίστηκαν µε την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Η Παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 95 /2016

Α∆Α: 6Τ8ΝΩΕ5-ΤΝΣ

ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 21097/2206-2016 αίτησης».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 21097/22-06-2016
αίτησης».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. Μιχαήλ Αντζουλάτου κατοίκου
Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία αιτείται την τοποθέτηση την χορήγηση αδείας για να τοποθετήσει
πλάκες στο πεζοδρόµιο που βρίσκεται µπροστά από το οικόπεδο ιδιοκτησίας του στην οδό
Μοµφεράτου 5 στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς στο Ο.Τ 50 µε αριθµό οικοµπέδου 1
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 21097-12-07-2016
Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
και λαµβάνοντας υπόψη:
•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την αίτηση του κ. Αντζουλάτου Μιχαήλ ,
την εισήγηση της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο

πρόταση

για την κατασκευή

πλακόστρωσης πεζοδροµίου στην συµβολή των οδών Μοµφεράτου 5 & Ηλία Τσιτσέλη στο Αργοστόλι
(‘έξω από τον ιδιωτικό παιδικό σταθµό ΑΡΓΩ ) εφαρµόζοντας τις προϋποθέσεις όπως ακριβώς
αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος
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