ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 13ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10η Οκτωβρίου
2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50 /2018
Α∆Α: 67ΗΙΩΕ5-1ΦΙ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/1405-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
Στο Αργοστόλι, σήµερα 10 η Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11: 30 το πρωί
,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 25759/25-09-2018 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
έξι (6) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κουρκουµέλης Ηλίας
Γάκης Μιχαήλ
2. Μοσχονάς Αλέξανδρος
Βανδώρος Παναγής
Σαµούρης Σπυρίδων
3. Κεκάτος Ευάγγελος
4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος
5. Αποστολάτος Γεράσιµος
6. Παρίσης Ηλίας
Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων ενηµέρωσε ότι βρίσκεται για εργασία του εκτός Κεφαλλονιάς και θεωρείται
δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50 /2018
Α∆Α: 67ΗΙΩΕ5-1ΦΙ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/1405-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης α)για
χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών
πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση
αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 1-10-2018 εισήγηση της η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α) για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) για
ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι
αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών
πωλητών είναι ο δήµος της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου
εµπορίου.
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος
Α') η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα
οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151),
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Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες
αγορές, καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει
χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η άσκηση της
υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση
σχετικής άδειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι
δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση
αναγράφεται και ο αριθµός Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους
υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν.
3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης.
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας
Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της
περίπτωσης β' του άρθρου 11.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS.
ζ. Πιστοποιητικό υγείας.
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8,
εκδίδουν άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί
προαπαιτούµενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες
αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 6 του άρθρου
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα
σχετικό µε την άδεια.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή
έχει ως αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος
προσκοµίζει τα εξής δικαιολογητικά:
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του
καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι
συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της
άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του
παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου
8 µέχρι και δύο (2) µήνες πριν τη συγκοµιδή:
α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης
Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ,
β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι
εκτιµώµενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το
υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των
καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστηµα που ο παραγωγός επιθυµεί να διαθέσει τα
προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να
υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική
δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το 20% της ετήσιας
παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συµπληρωµατική ενιαία αίτηση ενίσχυσης,
µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την
αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες
(π.χ. σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη
συγκοµιδή.
2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά
τριετία να υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για
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την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική
ενηµερότητα.
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την
τελευταία ηµεροµηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της
ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην
περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου
32».
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται
για την έκδοση της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €),
για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία ευρώ (3 €) και για κάθε ανανέωση άδειας επαγγελµατία
πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε ευρώ (15 €).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά:

1. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

1

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
22773/27-8-2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2

ΜΙΤΖΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23076/29-8-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

3

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

24509/12-9-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

4

ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

26734/3-10-2018

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

5

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

27046/5-10-2018

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
25379/20-9-2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Παρακαλούµε
προϋποθέσεις

να

εγκριθούν

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
τα

ανωτέρω

αιτήµατα

καθώς

πληρούνται

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
οι νόµιµες

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση όλων των παραπάνω αιτηµάτων για την χορήγηση και
ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και για την ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών
υπαιθρίου εµπορίου , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου πληρούν
τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης τους .
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Μοσχονάς
Αλέξανδρος –Κεκκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Παρίσης Ηλίας.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
• την εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
•

∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανανέωση των
επαγγελµατίες :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

αδειών στους παρακάτω παραγωγούς

πωλητές και

1.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
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Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

1

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

2

ΜΙΤΖΙΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ

3

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4

ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

5

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
22773/27-8-2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23076/29-8-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

24509/12-9-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

26734/3-10-2018

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

27046/5-10-2018

ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.
ΑΙΤΗΣΗΣ
25379/20-9-2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
προϋποθέσεις της έκδοσης τους .

του ∆ήµου

ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

πληρούν τις νόµιµες

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51 /2018
Α∆Α: Ω1Ε6ΩΕ5-ΥΧ4
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση της αριθ. 17978/06-07-2018
απόφασης Α/∆ηµάρχου περί παράτασης ωραρίου µουσικής λόγω έλλειψης νοµίµων
δικαιολογητικών.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση της αριθ. 17978/06-072018 απόφασης Α/∆ηµάρχου περί παράτασης ωραρίου µουσικής λόγω έλλειψης νοµίµων
δικαιολογητικών» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκλήθη σε
ακρόαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20
παρ. 2 του Συντάγµατος προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις της ,η κ. Γαλιατσάτου Χριστίνα µε
κοινοποίηση της µε την αριθµό πρωτ. 25759/25 -09-2018 πρόσκλησης για την σύγκληση της
συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.25772 /25-09-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το
εν λόγω θέµα ,θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 23941/6-09-2018

εισήγηση Της οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση της αριθ. 17978/06-07-2018 απόφασης
Α/∆ηµάρχου περί παράτασης ωραρίου µουσικής λόγω έλλειψης νοµίµων δικαιολογητικών
ΣΧΕΤ: 1. αριθ. πρωτ. 61738/14592/27-08-2018 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε συνηµµένη την από 20-08-2018 έκθεση υγειονοµικής
επιθεώρησης
2. αριθ. πρωτ. 51838/12502/16-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας µε συνηµµένη την από
16-07-2018 έκθεση υγειονοµικού ελέγχου.
Με την αριθ. 1015742/28-07-2017 γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήµατος γνωστοποιήθηκε
η λειτουργία καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και
κινητών µονάδων εστίασης» στα Λουρδάτα Λειβαθούς από την Γαλιατσάτου Χριστίνα. Εκτός από την
αρχική γνωστοποίηση γνωστοποιήθηκαν µεταβολές αυτής (ver. 1, ver. 2, ver. 3, ver.4) οι οποίες
διαβιβάσθηκαν από την υπηρεσία µας στις αρµόδιες υπηρεσίες.
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Με την αριθ. 17978/6-7-2018 απόφαση Α/∆ηµάρχου χορηγήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση,
παράταση ωραρίου µουσικής για τη λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι ώρα 3:00 και
για τη λειτουργία του καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι ώρα 2:00 σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015
κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ορίζει τα ανωτέρω µε την προϋπόθεση ότι δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Με το αριθ. πρωτ. 61738/14592/27-08-2018 έγγραφο ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε συνηµµένη την από 20-08-2018 έκθεση υγειονοµικής
επιθεώρησης
που πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την αριθ. 1015742/06.07.2018 (ver. 3)
γνωστοποίηση µεταβολής λειτουργίας του καταστήµατος σε ότι αφορά τη χρήση µουσικής εντός και
εκτός του καταστήµατος διαπιστώθηκε η κατ’ εξακολούθηση µη συµµόρφωση της ιδιοκτήτριας της
επιχείρησης προς τις συστάσεις της ως άνω υπηρεσίας κατά παράβαση των άρθρων 6, Κεφάλαιο Ι
«ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» και 14 παρ. 4 Κεφάλαιο ΙΙ «χρήση µουσικής και
µουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών» της αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017
(ΦΕΚ 2161/Β) Υπουργικής Απόφασης καθώς και 7 παρ. 2 «ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ» της αριθ. οικ.. 16229/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/Β).
Ειδικότερα στην µη διατήρηση εντός της επιχείρησης:
- Τεχνικής έκθεσης µηχανικού µε ειδίκευση σε θέµατα ηχοµόνωσης και ακουστικής, είτε άλλου
επιστήµονα αντίστοιχης ειδικότητας, η οποία θα τεκµηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση από
κατοικίες καθώς και τα τυχόν µέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, µε µεγίστη Α-ηχοστάθµη
80 db, δεν δηµιουργούν προβλήµατα στα σηµεία ηχοπροστασίας, σύµφωνα µε την αριθ.
Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β) Υγειονοµική ∆ιάταξη
- Τοπογραφικού διαγράµµατος µε τη θέση, τη φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.
Για τα ανωτέρω η υπηρεσία µας έχει προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες για την επιβολή
κυρώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 14 της αριθ. οικ.. 16229/2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1723/Β).
Τα ανωτέρω έχουν επισηµανθεί ήδη στην Κα Γαλιατσάτου Χριστίνα µε το αριθ. πρωτ.
51838/12502/16-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας µε συνηµµένη την από 16-07-2018
έκθεση υγειονοµικού ελέγχου η οποία επιδόθηκε µε απόδειξη. Στην έκθεση ελέγχου διαπιστώνεται η µη
τήρηση αρχείων στο χώρο της επιχείρησης για τη χρήση µουσικής σε εξωτερικό χώρο και τάσσεται
δεκαήµερη προθεσµία από την επίδοση προκειµένου να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά
στην υγειονοµική υπηρεσία αλλά και στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς. Η ως άνω προθεσµία παρήλθε άπρακτη.
Με το αριθ. 1020/19874/25/07-06-2018 έγγραφο της Αστυνοµικής Αρχής διαπιστώθηκε η
χρήση µουσικής σε εξωτερικό χώρο την 6-6-2018 και η υπηρεσία µας εφάρµοσε τις κυρώσεις του
άρθρου 14 της αριθ. 16228/2017 ΚΥΑ και επέβαλλε διοικητικό πρόστιµο.
Με το αριθ. 1020/19874/32-β/28-7-2018 έγγραφο της Αστυνοµικής Αρχής διαπιστώθηκε ότι την
28-7-2018 το ως άνω κατάστηµα διέθετε προς ευχαρίστηση των πελατών ορχήστρα µε ζωντανή
µουσική των οποίων η µεγίστη επαναλαµβανόµενη ηχοστάθµη ανήρχετο σε α) 88,2 db κατά την πρώτη
µέτρηση β) 87,8 db κατά τη δεύτερη µέτρηση και γ) 87,5 db κατά την Τρίτη µέτρηση αντί της ανώτατης
επιτρεπόµενης που είναι τα 80 db. H ως άνω χρήση δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για εσωτερικό ή
εξωτερικό χώρο.
Από την ανωτέρω αλληλογραφία προκύπτει ότι η ως άνω επιχείρηση δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις παράτασης χρήσης µουσικής σε εξωτερικό χώρο σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015
κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για το λόγο αυτό εισηγούµαστε µε την παρούσα την
προσωρινή ανάκληση της παράτασης χρήσης µουσικής που χορηγήθηκε µε την αριθ. 17978/6-7-2018
απόφαση Α/∆ηµάρχου σε εφαρµογή της κανονιστικής απόφασης µέχρι την προσκόµιση από την κα
Γαλιατσάτου Χριστίνα των προβλεπόµενων δικαιολογητικών που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία όπως
αναλυτικά επισηµαίνονται στα αριθ. πρωτ. 61738/14592/27-08-2018 και 51838/12502/16-7-2018
έγγραφα της υγειονοµικής υπηρεσίας και στις συνηµµένες εκθέσεις ελέγχου αυτών που της έχουν
επιδοθεί ,η νοµιµότητα των οποίων θα βεβαιωθεί αρµοδίως από την ως άνω ελεγκτική υπηρεσία.
Πριν από τη λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να καλέσετε σε ακρόαση την ιδιοκτήτρια
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την προσωρινή ανάκληση της παράτασης χρήσης µουσικής που χορηγήθηκε
µε την αριθ. 17978/6-7-2018 απόφαση Α/∆ηµάρχου σε εφαρµογή της κανονιστικής απόφασης µέχρι
την προσκόµιση από την κα Γαλιατσάτου Χριστίνα των προβλεπόµενων δικαιολογητικών που ορίζει η
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ισχύουσα νοµοθεσία όπως αναλυτικά επισηµαίνονται στα αριθ. πρωτ. 61738/14592/27-08-2018 και
51838/12502/16-7-2018 έγγραφα της υγειονοµικής υπηρεσίας και στις συνηµµένες εκθέσεις ελέγχου
αυτών που της έχουν επιδοθεί ,η νοµιµότητα των οποίων θα βεβαιωθεί αρµοδίως από την ως άνω
ελεγκτική υπηρεσία.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Μοσχονάς
Αλέξανδρος –Κεκκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Παρίσης Ηλίας.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• µε αρίθ. πρωτ. 23941/6-09-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
•

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί προσωρινά την παράτασης χρήσης µουσικής που χορηγήθηκε µε την αριθ. 17978/6-72018 απόφαση Α/∆ηµάρχου σε εφαρµογή της κανονιστικής απόφασης µέχρι την προσκόµιση από την
κα Γαλιατσάτου Χριστίνα των προβλεπόµενων δικαιολογητικών που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία
όπως αναλυτικά επισηµαίνονται στα αριθ. πρωτ. 61738/14592/27-08-2018 και 51838/12502/16-7-2018
έγγραφα της υγειονοµικής υπηρεσίας και στις συνηµµένες εκθέσεις ελέγχου αυτών που της έχουν
επιδοθεί ,η νοµιµότητα των οποίων θα βεβαιωθεί αρµοδίως από την ως άνω ελεγκτική υπηρεσία.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 52 /2018
Α∆Α: 750ΜΩΕ5-ΘΙΑ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον Κατελειό
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος
στον Κατελειού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην
παρούσα συνεδρίαση εκλήθη σε ακρόαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999
σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις της ,η
κ. BEQIRI MIRELA TOY OSMEN µε κοινοποίηση της µε την αριθµό πρωτ. 25759/25-09-2018
πρόσκλησης για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ. 25770 /25-09-2018 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το
εν λόγω θέµα ,θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 23582/10-09-2018

εισήγηση της οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 3663 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίο
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 3663 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αργοστολίου που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας για ενέργειες, γνωστοποιείται ότι, στα πλαίσια
εκτάκτου ελέγχου που διενεργήθηκε την 02-08-2018 και περί ώρα 13:10 σε χώρο µαζικής εστίασης και
παρασκευής γεύµατος – Eστιατόριο, ιδιοκτησίας BEQIRI MIRELA TOY OSMEN, το οποίο βρίσκεται
στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων διαπιστώθηκε ότι:
-Η εγκατάσταση υγραερίου ως προς το χώρο, τη σύνδεση και την ποσότητα αυτού, δεν ήταν η
προβλεπόµενη από το εγκεκριµένο υπόµνηµα υγραερίου στην ΕΕ 1228/2017, που αφορά στην εν
λόγω επιχείρηση.
- Η εγκατάσταση υγραερίου βρισκόταν σε αποθηκευτικό χώρο χωρίς ερµάριο. Τα µέτρα
πυροπροστασίας (µόνιµα και φορητά) και το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης δεν είχαν συντηρηθεί, ως
προβλέπεται από την κείµενη Νοµοθεσία.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13 Πυρ/κής ∆ιάταξης η Πυροσβεστική
Υπηρεσία ανακαλεί το υπ’ αριθ. 901 Φ.701.24/Μ.Π.Ε.Ε 1228/17 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της αριθ. 16228/2017 ΚΥΑ, οι κυρώσεις για
παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία (υγειονοµικές,
πυροσβεστικές, πολεοδοµικές διατάξεις) δε θίγονται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η
κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης αδείας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή
οριστική διακοπή λειτουργίας για το κατάστηµα που υπόκειται σε γνωστοποίηση, µε σφράγιση αυτών
από τα αρµόδια όργανα.
Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος οφείλουν να εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό
ενεργητικής πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 και την
υπ’ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη όπως τροποποιείται, συµπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά
(περίπτ. Απαρ. 2 άρθρο 9 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017, Αρχηγ. Πυροσβ. Σώµατος
34529/Φ.701.2/01.06.2017). Η µη ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας συνιστά λόγο µη
χορήγησης αδείας (άρθρο 5 παρ. 1 Π.∆. 13/2013).
Το κατάστηµα της κας BEQIRI MIRELA TOY OSMEN λειτουργεί δυνάµει της αριθ.
1004821/19.06.2017 γνωστοποίησης λειτουργίας. Εφόσον το αριθ. 901 Φ.701.24/Μ.Π.Ε.Ε 1228/17
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανακαλείται µε βάση το αριθ. πρωτ. 3663 Φ. 701.24/2008-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, θα πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Κεφαλλονιάς να αποφασίσει την οριστική διακοπή της λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων
πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε
το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
Πριν από τη λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να καλέσετε σε ακρόαση την καταστηµατάρχη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την οριστική διακοπή της λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης σύµφωνα

µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων
πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πρέπει να
εναρµονιστεί µε το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα
γνωστοποίηση.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Μοσχονάς
Αλέξανδρος –Κεκκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Παρίσης Ηλίας.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• µε αρίθ. πρωτ. 23582/10-09-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
•

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης σε χώρο µαζικής εστίασης και
παρασκευής γεύµατος – Eστιατόριο, ιδιοκτησίας BEQIRI MIRELA TOY OSMEN, το οποίο
βρίσκεται στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων, σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία
καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους.
Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε το Νόµο 4442/2016 και την αριθ.
16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
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Α∆Α : ΩΨΗΠΩΕ5-ΝΝ∆
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53 /2018
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον Κατελειό
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος
στον Κατελειού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην
παρούσα συνεδρίαση εκλήθη σε ακρόαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999
σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις της ,o
κ. ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TOY KYΡIAKOY, µε κοινοποίηση της µε την αριθµό πρωτ.25759 /2509-2018 πρόσκλησης για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ. 25773 /2509-2018
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το
εν λόγω θέµα ,θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 23578/10-09-2018
εισήγηση της οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 3666 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αργοστολίου
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 3666 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Αργοστολίου που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας για ενέργειες, γνωστοποιείται ότι, στα
πλαίσια εκτάκτου ελέγχου που διενεργήθηκε την 02-08-2018 και περί ώρα 13:50 σε χώρο µαζικής
εστίασης και παρασκευής γεύµατος – Eστιατόριο, ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TOY
KYΡIAKOY, το οποίο βρίσκεται στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων διαπιστώθηκε ότι:
-Η εγκατάσταση υγραερίου δεν ήταν στην προβλεπόµενη από την εγκεκριµένη Μελέτη
Πυροπροστασίας µε α/α ΜΠ4101/2012, αλλά σε χώρο που δεν επιτρέπεται από την ΚΥΑ 31856/2003
-Χρειάζονταν συντήρηση τα µέτρα Πυροπροστασίας και συµµόρφωση ως προς το Βιβλίο ελέγχου και
Συντήρησης Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας σύµφωνα µε την 12 Πυρ/κη ∆ιάταξη.
Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13 Πυρ/κής ∆ιάταξης η Πυροσβεστική
Υπηρεσία ανακαλεί το υπ’ αριθ. 2782 Φ.701.24/Μ.Π.Ε.Ε 4101/2012 Πιστοποιητικό Ενεργητικής
Πυροπροστασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 της αριθ. 16228/2017 ΚΥΑ, οι κυρώσεις για
παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία (υγειονοµικές,
πυροσβεστικές, πολεοδοµικές διατάξεις) δε θίγονται. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται η
κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης αδείας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή
οριστική διακοπή λειτουργίας για το κατάστηµα που υπόκειται σε γνωστοποίηση, µε σφράγιση αυτών
από τα αρµόδια όργανα.
Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος οφείλουν να εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό
ενεργητικής πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017 και την
υπ’ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη όπως τροποποιείται, συµπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά
(περίπτ. Απαρ. 2 άρθρο 9 ΚΥΑ οικ. 16228/17.05.2017, Αρχηγ. Πυροσβ. Σώµατος
34529/Φ.701.2/01.06.2017). Η µη ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας συνιστά λόγο µη
χορήγησης αδείας (άρθρο 5 παρ. 1 Π.∆. 13/2013).
Το κατάστηµα του κ. Παντελειού Γεράσιµου του Κυριάκου λειτουργεί δυνάµει της αριθ.
1060632/11.05.2018 γνωστοποίησης λειτουργίας. Εφόσον το αριθ. 2782 Φ.701.24/Μ.Π.Ε.Ε 4101/2012
Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανακαλείται µε βάση το αριθ. πρωτ. 3666 Φ. 701.24/2008-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, θα πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Κεφαλλονιάς να αποφασίσει την οριστική διακοπή της λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων
πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε
το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
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Πριν από τη λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να καλέσετε σε ακρόαση τον καταστηµατάρχη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής εστίασης και
παρασκευής γεύµατος – Eστιατόριο, ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TOY KYΡIAKOY, το
οποίο βρίσκεται στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία
καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Ο
ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-52017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Μοσχονάς
Αλέξανδρος –Κεκκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Παρίσης Ηλίας.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• µε αρίθ. πρωτ. 23578/10-09-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
•

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής εστίασης και παρασκευής γεύµατος –
Eστιατόριο, ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ TOY KYΡIAKOY, το οποίο βρίσκεται στον
Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων εφόσον το αριθ. 2782 Φ.701.24/Μ.Π.Ε.Ε 4101/2012 Πιστοποιητικό
Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανακαλείται µε βάση το αριθ. πρωτ. 3666 Φ. 701.24/20-08-2018
έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων
πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε
το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54 /2018
Α∆Α: 67ΠΚΩΕ5-Σ59
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον Κατελειό
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος
στον Κατελειού ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην
παρούσα συνεδρίαση εκλήθη σε ακρόαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999
σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις της ,ο
κ. Αυγερινός Ηλίας του Σπυρίδωνος µε κοινοποίηση της µε την αριθµό πρωτ.25759 /25-09-2018
πρόσκλησης για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ. 25771 /25-09-2018 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το
εν λόγω θέµα ,θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 23581/10-09-2018

εισήγηση της οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 3669 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αργοστολίου
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 3669 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Αργοστολίου που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας για ενέργειες, γνωστοποιείται ότι, στα
πλαίσια εκτάκτου ελέγχου που διενεργήθηκε την 02-08-2018 και περί ώρα 14:04 σε χώρο µαζικής
εστίασης και παρασκευής γεύµατος – Ψησταριά, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ,
το οποίο βρίσκεται στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων διαπιστώθηκε ότι:
-Η εγκατάσταση υγραερίου δεν βρισκόταν στην προβλεπόµενη από την εγκεκριµένη Μελέτη
Πυροπροστασίας ΜΠ 4102/2012 θέση, αλλά σε έτερη µη επιτρεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία
(ΚΥΑ 31856/2003). Πιο συγκεκριµένα η εγκατάσταση του υγραερίου βρισκόταν κάτω από το
Κλιµακοστάσιο έτερης ιδιοκτησίας, σε χώρο πλησίον του παρασκευαστηρίου (κουζίνα) εντός της
επιχείρησης.
-Το Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας δεν ήταν σε ισχύ, κατά παράβαση της υπ’ αριθµ. 12
Πυρ/κής ∆ιάταξης.
-Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας δεν είχε συντηρηθεί
ορθώς, ως προβλέπεται από την 12 Πυρ/κή ∆ιάταξη
Κατόπιν των ανωτέρω και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13 Πυρ/κής ∆ιάταξης η Πυροσβεστική Υπηρεσία
ανακαλεί το υπ’ αριθ. 2042 Φ.701.24/Ε.Ε 41022012 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Λόγο νόµιµης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., συνιστά η µεταγενέστερη
της έκδοσής της έλλειψη προϋποθέσεων βάση των οποίων αυτή εκδόθηκε, ή η διαπίστωση από τη
∆ιοίκηση ότι παραπλανήθηκε κατά τη χορήγησή της. Η ανάκληση, πραγµατοποιείται από την
αδειοδοτούσα αρχή κατά δέσµια αρµοδιότητα, ενώ για την επαναλειτουργία του καταστήµατος,
απαιτείται εκ νέου έκδοση άδειας. (YΠ.ΕΣ.∆.Α. 27650/19.09.2016)
Σε περίπτωση κοινοποίησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία βεβαίωσης παράβασης περί
λήξης ισχύος του πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρµόζονται οι πάγιες αρχές και η
πάγια νοµολογία του ΣτΕ περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων και της υποχρέωσης εξ' υπαρχής
αδειοδότησής του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η (πιθανή) διοικητική κύρωση προτείνεται ρητά από την
πυροσβεστική υπηρεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 27479/18.07.2014)
Τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος οφείλουν να εφοδιάζονται µε πιστοποιητικό
ενεργητικής πυροπροστασίας εφόσον απαιτείται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική
διάταξη όπως τροποποιείται, συµπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά . Η µη ύπαρξη πιστοποιητικού
πυροπροστασίας συνιστά λόγο µη χορήγησης αδείας (άρθρο 5 παρ. 1 Π.∆. 13/2013).
Το κατάστηµα του κ. Αυγερινού Ηλία λειτουργεί δυνάµει της αριθ. 21440/28.08.2018 αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος. Εφόσον το αριθ. 2042 Φ. 701.24/Ε.Ε. 4102/2012 Πιστοποιητικό
Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανακαλείται µε βάση το αριθ. πρωτ. 3669 Φ. 701.24/20-08-2018
έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, θα πρέπει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Κεφαλλονιάς να αποφασίσει την ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων
πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε
το Νόµο 4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
Πριν από τη λήψη της απόφασης σας θα πρέπει να καλέσετε σε ακρόαση τον καταστηµατάρχη
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την οριστική διακοπή της λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης σύµφωνα

µε την ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της ως άνω επιχείρησης σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη νοµοθεσία καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων πυρασφαλείας
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για τους εξυπηρετούµενους. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε το Νόµο
4442/2016 και την αριθ. 16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Μοσχονάς
Αλέξανδρος –Κεκκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Παρίσης Ηλίας.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• µε αρίθ. πρωτ. 23581/10-09-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
•

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής εστίασης και
παρασκευής γεύµατος – Ψησταριά, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, το
οποίο βρίσκεται στον Κατελειό ∆.Ε. Ελειού Πρόννων , εφόσον το αριθ. 2042 Φ. 701.24/Ε.Ε.
4102/2012 Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανακαλείται µε βάση το αριθ. πρωτ.
3669 Φ. 701.24/20-08-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου καθώς δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις µέτρων πυρασφαλείας για τους εξυπηρετούµενους.
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να εναρµονιστεί µε το Νόµο 4442/2016 και την αριθ.
16228/17-5-2017 ΚΥΑ και να προβεί σε νέα γνωστοποίηση.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Μοσχονάς Αλέξανδρος
Κεκάτος Ευάγγελος
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Αποστολάτος Γεράσιµος
. Παρίσης Ηλίας
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Ηλίας Κουρκουµέλης
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