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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 15ης ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   11 η  
Οκτωβρίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  11  η  Οκτωβρίου του έτους  2016, ηµέρα  Τρίτη         και ώρα 11: 00  
το πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.34147 /7-10-2016 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. Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων 
   4  Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5. Παπαδάτος Νικόλαος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                           Γάκης Μιχαήλ  
                                                                                                                Τζωρτζάτος Γεώργιος 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   97 /2016                                               Α∆Α: 60ΗΘΩΕ5-ΥΕΓ 
  ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εγκατάστασης νέας πρότυπης παιδικής χαράς στο Ληξούρι ». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εγκατάστασης νέας πρότυπης παιδικής χαράς στο Ληξούρι ».έθεσε υπόψη των   Μελών   της 

Επιτροπής την από 3/10/2016 εισήγηση του Α/∆ηµάρχου Παλικής κ. Αλέξανδρου Μοσχονά η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Προκειµένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής για την δηµιουργία πρότυπων 
πιστοποιηµένων παιδικών χαρών, µία σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, από τις προϋφιστάµενες παιδικές 
χαρές που είχαν εγκατασταθεί από τον πρώην ∆ήµο Παλικής στον αστικό κλοιό του Ληξουρίου, όπου 
κατοικεί και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της ∆ηµοτικής Ενότητας, καµία δεν ενδείκνυται για 
επισκευή ή ανακατασκευή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
Κατά συνέπεια στην πόλη του Ληξουρίου πρέπει να δηµιουργηθεί εκ νέου κατασκευή παιδικής χαράς 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ’ αρίθµ. 28492/11-
05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ'αρίθµ. 27934/2014 Υπουργική Απόφ. (ΦΕΚ 2029/25-7- 2014). 
Κατόπιν συνεργασίας της Υπηρεσίας ∆όµησης και της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εξεύρεση 
επιλέξιµου χώρου για την κατασκευή νέας παιδικής χαράς, προτάθηκε το δηµοτικό ακίνητο µε ΚΑΕΚ 
2503712007002 πλησίον πεζοδρόµου και δηµοτικού σχολείου  και για µέρος αυτού συνολικής 
επιφάνειας 672 τ.µ. (546 τ.µ. για την παιδική χαρά και 126 τ.µ. για τα υπαίθρια όργανα γυµναστικής) 
όπως αποτυπώνεται στο από 26/7/2016 σχεδιάγραµµα του Αρχ. Μηχανικού.  Σύµφωνα µε την 
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2073/21-7-2016 Βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης κατά την οποία επιτρέπεται η χρήση γης στο 
δηµοτικό ακίνητο για την εγκατάσταση Παιδικής χαράς. Για την δηµιουργία της Παιδικής χαράς έχει 
γνωµοδοτήσει θετικά το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ληξουρίου µε την 49/2016 Απόφασή του.  
Η Αρχιτεκτονική µελέτη(Α.Π. 33598/3.10.2016) συνοδεύεται από Φυτοτεχνική µελέτη του Γεωπόνου του 
∆ήµου Άγγελου Παπαγγελόπουλου καθώς και από Η/Μ µελέτη για την τοποθέτηση φωτιστικών που 
έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 
Σε όµορο χώρο της προτεινόµενης οριοθέτησης της νέας παιδικής χαράς, και εντός του ίδιου δηµοτικού 
ακινήτου, προτείνεται να τοποθετηθούν τα υπαίθρια όργανα γυµναστικής που πρόκειται να 
προµηθευτεί ο ∆ήµος σύµφωνα µε την 324/2015 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.  
Στο σύνολό του το δηµοτικό ακίνητο και λόγω της φυσικής του θέσης, θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης 
ψυχαγωγίας των παιδιών καθώς και αθλητικής άσκησης των ενηλίκων (συνοδών τους ή µη). 
Το συγκεκριµένο δηµοτικό ακίνητο αποτελούσε περιουσία του κατηργηµένου ΝΠ∆∆ (ΦΕΚ  Β’ 
1478/4.5.2012) µε την επωνυµία Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Παλικής (ΦΕΚ σύστασης 
1975/24−09−2008 τ. Β΄, ΦΕΚ τροποποίησης 2041/ 22−08−2009 τ. Β΄), του πρώην ∆ήµου Παλικής και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 241 του ν.3463/2006, από τη δηµοσίευση της 
απόφασης κατάργησης ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η τυχόν περιουσία του περιέρχεται 
αυτοδικαίως στο ∆ήµο, που το σύστησε (σηµ. ∆ιάδοχος του πρώην ∆ήµου Παλικής είναι ο ∆ήµος 
Κεφαλλονιάς). 
Επισηµαίνεται ότι η νέα παιδική χαρά θα σχεδιαστεί και θα εξοπλιστεί και για την εξυπηρέτηση της 
πρόσβασης ατόµων ΑµΕΑ και για την χρήση της από παιδιά ΑµΕΑ. 
Παρακαλούµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την εισήγηση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιου της εγκατάστασης νέας πρότυπης παιδικής χαράς στο Ληξούρι και 
όµορου χώρου για τη δηµιουργία υπαίθριου γυµναστηρίου  συνολικής επιφάνειας 672 τ.µ. 
σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος αφού ενηµερώνει τα Μέλη και για την σύµφωνη γνώµη της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου (σύµφωνα µε την 49/2016 απόφασή της)  προτείνει να 
γνωµοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη  εγκατάσταση  
νέας πρότυπης  παιδικής χαράς στο Ληξούρι και όµορου χώρου για την δηµιουργία υπαίθριου 
γυµναστηρίου συνολικής επιφανείας 672,00 τ.µ . (546 τ.µ. για την παιδική χαρά και 126 τ.µ. για τα 
υπαίθρια όργανα γυµναστικής) στο ∆ηµοτικό ακίνητο µε  ΚΑΕΚ 2503712007002 πλησίον πεζοδρόµου 
και του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου σύµφωνα µε τα έγγραφα των αρµοδίων Υπηρεσιών  και την εισήγηση 
του αρµόδιου Α/∆ηµαρχου.. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκάτος  Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθµ. 49/10-08-2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου.   

• Τα σχετικά έγγραφα των αρµοδίων Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

•  Την εισήγηση του Α/∆ηµάρχου κ. Μοσχονά 

• Την πρόταση του Προέδρου :  

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εγκατάσταση  νέας 
πρότυπης  παιδικής χαράς στο Ληξούρι της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής και όµορου χώρου για την 
δηµιουργία υπαίθριου γυµναστηρίου συνολικής επιφανείας 672,00 τ.µ . (546 τ.µ. για την παιδική χαρά 
και 126 τ.µ. για τα υπαίθρια όργανα γυµναστικής) στο ∆ηµοτικό ακίνητο µε  ΚΑΕΚ 2503712007002 
πλησίον πεζοδρόµου και του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου  σύµφωνα µε τα έγγραφα των αρµοδίων 

Υπηρεσιών και τα συνηµµένα σχέδια. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   98 /2016 Α∆Α: 768ΤΩΕ5-666Ξ 
  ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για τον ορισµό  θέσεων  τοποθέτησης υπόγειων 
συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων ∆. Ε Αργοστολίου». 
 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τον ορισµό  θέσεων  τοποθέτησης 
υπόγειων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων ∆. Ε Αργοστολίου».έθεσε καταρχήν 

υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής την 135/2016 απόφαση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε Ο.Τ.Α  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
Μ.ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 5 & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ 
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
ΤΗΛ: 26710-28692 FAX: 26710-26020 
EMAIL : diadkef@otenet.gr 
ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ: 122565134000 
 

Αριθµός Απόφασης 135/2016                                                                                                Περίληψη 
                                                                                                     Ορισµός θέσεων δύο (2) Υπόγειων 
                                                                                           Συστηµάτων Αποθήκευσης Απορριµµάτων 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 19 Σεπτεµβρίου 2016 και στα γραφεία της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. που βρίσκονται στην οδό Μ.Γερουλάνου 5 & Ριζοσπαστών 
(α΄όροφος) κατόπιν της υπ.αριθµ. 359/14-09-2016 έγγραφης πρόσκλησης του κ.Προέδρου αυτού προς 
όλα τα Μέλη του ∆.Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) και ονοµαστικά : 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1)Κοκκόσης ∆ιονύσιος 1)Τζωρτζάτος Γεώργιος 
2)Βανδώρος Παναγής 2)Βερώνης Γεράσιµος 
3)Κατσιβέλης Γεώργιος 3)Ματιάτος Σπυρίδων 
4)Αµίτσης Ανδρέας 4)Ανουσάκης Νικόλαος 
5)Σταµατάτος Παναγής 5)Σολωµός Σπυρονικόλαος οι οποίοι 
6)Μοσχονάς Αλέξανδρος (Με εξουσιοδότηση δεν προσήλθαν αν και νόµιµα  
Στον Βανδώρο Παναγή) κλήθηκαν. 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγείται το θέµα και έχοντας υπόψη: Την απόφαση 
126/2016 του ∆.Σ. της Ε∆Α-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α. που προτείνει θέσεις τοποθέτησης δύο (2) υπόγειων 
συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων . 
Κατόπιν αιτήσεώς µας προς: 1) Ο.Τ.Ε. 2)∆ΕΥΑΚ 3) ∆Ε∆∆ΗΕ 4)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΠΑΤΡΑ 5) ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους καταλήγουµε στα εξής σηµεία κατά προτεραιότητα: 
1)Μακρύ Γιαλός (πλησίον οικίσκου Βιολογικού ) 
2)Οδός Χαροκόπου ( περιοχή Ξενία) 
3)Πλατεία Ρακαντζή &Ευαγγ.Μπασιά 
4)∆ηµοτική Αγορά (ΚΤΕΛ) 
Το σώµα αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ορίζει τα εξής σηµεία κατά προτεραιότητα :  
1)Μακρύς Γιαλός (πλησίον οικίσκου βιολογικού) 
2)Οδός Χαροκόπου (περιοχή Ξενία) 
3)Πλατεία Ρακαντζή & Ευαγγ.Μπασιά  
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4)∆ηµοτική Αγορά ((ΚΤΕΛ) για την τοποθέτηση των δύο (2) Υπόγειων Συστηµάτων Αποθήκευσης 
Απορριµµάτων. 
Η απόφαση να σταλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τις δικές τους ενέργειες. 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής  την 61/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί  θετικά στην παραπάνω απόφαση της Ε∆ΑΚΙ Α.Ε 
Ο.Τ.Α  και προτείνει  οι δυο θέσεις τοποθέτησης υπόγειων συστηµάτων αποθήκευσης απορριµµάτων 
κατά προτεραιότητα να είναι:  

1. Μακρύς Γιαλός (πλησίον Βιολογικού) 
2. Οδός Χαροκόπου (περιοχή ΞΕΝΙΑ) 
3. Πλατεία Ρακαντζή και Ευαγγέλου Μπασιά. 
4. ∆ηµοτική Αγορά (ΚΤΕΛ) , προσθέτοντας ότι µόλις  τοποθετηθούν  οι εν λόγω κάδοι , να γίνει 

σχετική επίδειξη της χρήσης τους ,  όπως επίσης και σε επόµενες τοποθετήσεις τέτοιων 
συστηµάτων να γνωµοδοτήσει η ∆ηµοτική Κοινότητα. 

Τέλος  θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 33184/29-09-2016 3/10/2016 εισήγηση του  
Προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας & Κοιν/στων Χώρων κ. Παναγή ∆ελακά  οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 Υποβάλλεται συνηµµένα:    

-    Απόσπασµα χάρτη µε την υφιστάµενη & προτεινόµενη θέση 
-    Την διενέργεια προµήθειας για δύο συστήµατα υπόγειων κάδων ΑΣΑ   

    Έχοντας  υπόψη :            
     -Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
   Ποιότητας Ζωής και 65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
   - Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας  & Κ.Χ του ∆ήµου 
Κεφ/νιάς  
   - Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 
   - Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. 
µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 
    - Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να 
προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης. 
       Και έχοντας υπόψη:  
 - Την προµήθεια από την ∆ιαδηµοτική δύο υπόγειων συστηµάτων φύλαξης αστικών αποβλήτων 
χωρητικότητας 4400 λίτρων έκαστο  
- Τις ιδιαιτερότητες που απαιτούνται για την  τοποθέτηση των  υπόγειων τροχήλατων κάδων 
απορριµµάτων από απόψεως ασφάλειας,  υγείας και ποιότητας ζωής . 
- τις  καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
-  Τα σηµεία εντός της ∆Ε Αργοστολίου τα οποία παρουσιάζουν µεγάλο όγκο συσσώρευσης 
απορριµµάτων τα οποία µάλιστα αποτελούν πολλάκις εστία µόλυνσης και δυσοσµίας και απαιτούνται 
να αναβαθµιστούν περιβαλλοντικά  . 
                                                                         Κατόπιν των ανωτέρω 
- Προτείνουµε κατά προτεραιότητα την τοποθέτηση των  δύο υπόγειων συστηµάτων στις παρακάτω 
περιοχές 1) Μακρύ Γιαλό (πλησίον Βιολογικού) , 2) Στην οδό Χαροκόπου (πλησίον Ξενία) , 3) Πλατεία 
Ρακαντζή και Ευάγγελου Μπασιά , 4) ∆ηµοτική Αγορά (ΚΤΕΛ) ,5) Λαϊκές Κατοικίες  . 

Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10) 
Καλείται να  αποφασίσει σχετικά                                                                               ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  29-9-

2016 
                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ : Παναγής ∆ελακάς                                                                          
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν κατά προτεραιότητα την 
τοποθέτηση των δύο υπόγειων συστηµάτων  στις παρακάτω περιοχές:  

1. Μακρύς Γιαλός (πλησίον Βιολογικού) 
2. Οδός Χαροκόπου (περιοχή ΞΕΝΙΑ) 
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3. Πλατεία Ρακαντζή και Ευαγγέλου Μπασιά. 
4. ∆ηµοτική Αγορά (ΚΤΕΛ) 
5. Λαϊκές Κατοικίες  . 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος –Κεκάτος Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 135/19-09-2016 απόφαση της Εταιρείας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης Α.Ε Ο.Τ.Α   

• την αρίθµ. 61/26-09-2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου.   

• Την µε αριθµ. πρωτ. 33184/2016  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την πρόταση του 
Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Καθορίζει κατά προτεραιότητα τις δύο θέσεις τοποθέτησης των δύο υπόγειων συστηµάτων  στις 
παρακάτω περιοχές : 
                1.Μακρύς Γιαλός (πλησίον Βιολογικού) 

2.Οδός Χαροκόπου (περιοχή ΞΕΝΙΑ) 
                 3.Πλατεία Ρακαντζή και Ευαγγέλου Μπασιά. 

   4.∆ηµοτική Αγορά (ΚΤΕΛ) 
   5.Λαϊκές Κατοικίες  . 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   99 /2016                                                       Α∆Α: 7ΦΜΓΩΕ5-Κ7Γ    
  ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την Μετακίνηση κάδων απορριµµάτων από την οδό 
Περιστιάνου στις Λαϊκές Κατοικίες». 
 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την Μετακίνηση κάδων απορριµµάτων από την 
οδό Περιστιάνου στις Λαϊκές Κατοικίες.».έθεσε καταρχήν υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την 

µε αριθµ. πρωτ. 32834/21-08-2015 αίτηση της κ. Μαριέτας Πίκα η οποία  αιτείται την επαναφορά των 
κάδων που βρίσκονται επί της οδού Περιστιανού στις Λαϊκές Κατοικίες  Αργοστολίου απέναντι από το 
σπίτι της η σε κάποια άλλη θέση που να µην δηµιουργεί πρόβληµα . 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34371/2-09-2015 εισήγηση του 
Προισταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας & Κοιν/στων Χώρων κ. ∆ελακά Παναγή η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

 
Αρ. πρωτ.:34371/02-09-2015 
ΘΕΜΑ : «Μετακίνηση θέσης κάδου απορριµµάτων από την οδό Περιστιάνου στις Λαϊκές 
κατοικίες Αργοστολίου» 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Υποβάλλεται συνηµµένα: 
- Η υπ. αρ. 32834/21-08-2015 αίτηση της κας Μαριέττας Πίκα σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα 
- Απόσπασµα χάρτη µε την υφιστάµενη & προτεινόµενη θέση 
Έχοντας υπόψη : 
-Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 65, 69 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου 
Κεφ/νιάς 
- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 
- Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03- 06 όπως τροποπ. µε 
τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 
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- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της 
Υπηρεσίας µας να προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & 
ανακύκλωσης. 
Και έχοντας υπόψη: 
-τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως 
ασφάλειας, υγείας και ποιότητας ζωής 
- τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
-Το γεγονός ότι στην θέση του αιτήµατος υπάρχουν δύο Πράσινοι κάδοι απορριµµάτων στο τέρµα 
(αδιέξοδο) της οδού Περιστιάνου , οι οποίοι λόγω του µικρού πλάτους της οδού είναι πολύ κοντά στην 
κατοικία του θέµατος µε ότι 
προβλήµατα δηµιουργεί αυτό στους περίοικους και ιδιαίτερα στους διαµένοντες εκεί. 
-Το ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν προσφέρονται κατάλληλες θέσεις για µετακίνηση και 
επανακαθορισµό της υφιστάµενης θέσης πλην της θέσης παραπλεύρως της νησίδας του 
περιφερειακού (ως φαίνεται στο συνηµµένο απόσπασµα χάρτη της 
περιοχής) , η οποία δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα και δεν γειτνιάζει µε καταστήµατα ή 
οικίες. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω 
Η Υπηρεσία µας προτείνει ως νέα θέση των δύο Πράσινων κάδων από την οδό Περιστιάνου να 
καθορισθεί (και διαγραµµισθεί ) η θέση παραπλεύρως της νησίδας του περιφερειακού (ως φαίνεται 
στο συνηµµένο απόσπασµα χάρτη της περιοχής) 
Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ (άρθρο 73 του Ν3852/10) 
Καλείτε να αποφασίσει σχετικά 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 02-09-15 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Αµέσως µετά  ο  Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής και την 62 / 26-09-2016   
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου για το εν λόγω θέµα η οποία είναι σύµφωνη µε την 
εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Τέλος ο Πρόεδρος  προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν ως νέα θέση των δύο Πράσινων κάδων από 
την οδό Περιστιάνου να καθορισθεί (και διαγραµµισθεί ) η θέση παραπλεύρως της νησίδας του 
περιφερειακού όπως  φαίνεται στο συνηµµένο απόσπασµα της αρµόδιας Υπηρεσίας  του χάρτη της 
περιοχής. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Κεκκάτος Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθµ. 62/26-09-2016 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου .   

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Καθορίζει  (µε την απαραίτητη διαγράµµιση )  ως νέα θέση των δύο πράσινων κάδων της  

οδού Περιστιάνου στις Λαϊκές Κατοικίες την   θέση παραπλεύρως της νησίδας του 
Περιφερειακού  σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας Υπηρεσίας  η οποία δεν δηµιουργεί 
κυκλοφοριακά προβλήµατα και δεν γειτνιάζει µε καταστήµατα ή κατοικίες.  
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Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   100 /2016                                                           Α∆Α:  ΩΣΕΓΩΕ5-Τ5Μ        
  ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  κλάδευσης και 
κοπής επικίνδυνων δένδρων στο πευκόδασος της Σκάλας.». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  κλάδευσης 

και κοπής επικίνδυνων δένδρων στο πευκόδασος της Σκάλας.».έθεσε υπόψη των   Μελών   της 
Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 27326/19-08-2016  διαβιβαστικό της Προϊσταµένης της  ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –Παπαδήµα σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην 
Επιτροπή Ποιότητας την αριθ. πρωτ. 23500/2016 Έκθεση  Αυτοψίας του  Γεωπόνου του ∆ήµου  κ. 
Παπαγγελόπουλου Άγγελου  µαζί µε τα σχετικά έγγραφα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής  :   
ΘΕΜΑ : « Έκθεση αυτοψίας σε πεύκα που φύονται στο άλσος ∆.Κ. Σκάλας  » 
ΣΧΕΤ: 21774/28-06-2016 έγγραφο της ∆/νσης  Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
Λαµβανοµένου υπόψη αιτήµατα δηµοτών για έλεγχο επικινδυνότητας των πεύκων που φύονται εντός 
του άλσους που γειτνιάζει στην παραλία της Σκάλας, στις 30 Ιουλίου και ηµέρα Πέµπτη διενεργήθηκε 
αυτοψία από τον κάτωθι υπογεγραµµένο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Παπαγγελόπουλο Άγγελο 
Γεωπόνο ΠΕ9,  σε πεύκα  διακόσια εξήντα επτά (267) πεύκα και τρία (3) κυπαρίσσια που φύονται 
στην περιοχή του ανωτέρω άλσους της ∆.Ε. Ελειού – Πρόννων. 
Η αυτοψία αφορούσε  τον έλεγχο σχετικά µε την επικινδυνότητα  των ανωτέρω δένδρων, µετά από 
επανειληµµένες πτώσεις κλάδων αλλά ακόµα και ολόκληρων δένδρων,  για τους επισκέπτες του 
ανωτέρω άλσους. 
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Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στον χώρο του άλσους φύονται διακόσια εξήντα επτά (267) πεύκα 
και τρία (3) κυπαρίσσια τα οποία παρουσιάζουν µέσο ύψος περίπου τα οκτώ µέτρα και µε διάµετρο 
κορµού κατά µέσο όρο περίπου τα είκοσι εκατοστά. 
Η πυκνότητα φύτευσης είναι τέτοια που αναγκάζει τα πεύκα να αναπτύσσονται καθ’  ύψος µε 
αποτέλεσµα να είναι ευάλωτα σε ισχυρούς ανέµους . Το πρόβληµα επιδεινώνεται και από το 
επιφανειακό ριζικό σύστηµα που διαθέτουν. Σε αρκετά από τα ανωτέρω πεύκα είναι επιβεβληµένη η 
αποµάκρυνση ξερών κλάδων και κλαδίσκων αλλά σε κάποια από αυτά λόγω κλίσης   χρειάζεται η 
κοπή και αποµάκρυνση τους. 
Τα πεύκα που κατά την εκτίµηση µου είναι αναγκαίο να κοπούν και να αποµακρυνθούν είναι έντεκα 
(11)  και έχουν σηµανθεί µε αύξουσα αρίθµηση από το 1 έως το 11 µε κόκκινη µπογιά . 
Προτείνω να ζητηθεί η γνώµη της ∆ιεύθυνσης ∆ασών του Νοµού Κεφαλληνίας και εφόσον υπάρξει η 
σχετική αδειοδότηση, συνεργείο του ∆ήµου να αναλάβει την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών 
κλαδέµατος, κοπής  και αποµάκρυνσης των επικίνδυνων πεύκων . 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 27326/2016 απαντητικό 
έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Κεφαλληνίας στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
 Απαντώντας  στην ανωτέρω αίτησή σας ,σας πληροφορούµε ότι:  
 Ύστερα από  αυτοψία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας στο πευκόδασος Σκάλας εντός του οποίου 
είχαν σηµανθεί έντεκα πεύκα αριθµητικά από το 1-11 από τον Γεωπόνο Παπαγγελόπουλο Αγγελο , 
επιτρέπουµε λόγω προστασίας των διεχοµενων πεζών και οχηµάτων στα πεύκα: 
 Α) µε την αρίθµηση 2-3-6 &7 να γίνει κλάδευση στους κλάδους µε την µεγαλύτερη κλίση. 
Β) µε την αρίθµηση 1-4-5 &11 να υλοτοµηθούν γιατί έχουν αποκτήσει µεγάλη κλίση και είναι 
επικίνδυνα ακόµη κλίση και είναι και επικίνδυνα ακόµη να σπάσουν από χαµηλό σηµείο του κορµού 
µε ισχυρό άνεµο και  
Γ) µε την αρίθµηση 8-9- &10 να µην πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια. 
Πριν την έναρξη των εργασιών υλοτοµίας θα πρέπει να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία µας προκειµένου να 
ελεγχθούν οι εργασίες από ∆ασοφύλακα της περιοχής. 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών , υποχρεούστε στην αποµάκρυνση των υπολειµµάτων (µικρών 
κλαδιών κ.λ.π) από τον χώρο , για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. 
Η άδεια ισχύει για ένα χρόνο δηλαδή µέχρι 4-08-2017. 
Η άδεια αυτή δίνεται από πλευράς δασικής νοµοθεσίας και δεν υποκαθιστά άδειες άλλων αρχών κατά 
τον νόµο προβλεπόµενες.  
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
για  το κόψιµο των πεύκων που έχουν σηµανθεί µε αύξουσα αρίθµηση από το 1 έως το 11 µε κόκκινη 
µπογιά σύµφωνα µε την Έκθεση αυτοψίας του  Γεωπόνου του ∆ήµου  κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου.   
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος – Κεκάτος Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αριθµ. πρωτ. 23500/2016 Έκθεση –Αυτοψία της Αρµόδιας Υπηρεσίας 

• το µε αρίθµ. πρωτ. 27326/2016 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Κεφαλληνίας.   

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Γνωµοδοτεί θετικά και προτείνει στο   ∆ηµοτικό Συµβούλιο το κόψιµο των πεύκων που έχουν σηµανθεί 
µε αύξουσα αρίθµηση από το 1 έως το 11 µε κόκκινη µπογιά σύµφωνα µε την Έκθεση αυτοψίας του  
Γεωπόνου του ∆ήµου  κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου.   
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   101 /2016                                               Α∆Α: 6ΠΤ5ΩΕ5-ΧΗΕ    
  ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   κοπής 
πεύκου στην διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου στο Ληξούρι». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 6ο 

θέµα ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
κοπής πεύκου στην διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου στο 
Ληξούρι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 25648/18-08-2016  
διαβιβαστικό της Προϊσταµένης της  ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου –
Παπαδήµα σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας την ταυτάριθµη Έκθεση  
Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου  κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής  :   
 
ΘΕΜΑ : «Έκθεση αυτοψίας σε πεύκο που φύεται στην διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. 
Βενιζέλου στο Ληξούρι.» 
ΣΧΕΤ: 8109/07-04-2016 έγγραφο της ∆/νσης  Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό , στις 26 Ιουλίου ηµέρα Τρίτη, διενεργήθηκε αυτοψία από τον 
κάτωθι υπογεγραµµένο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Παπαγγελόπουλο Άγγελο, Γεωπόνο ΠΕ9, 
στην πόλη του Ληξουρίου. 
Η αυτοψία αφορούσε την αναγκαιότητα κοπής πεύκου που φύεται στην διασταύρωση των οδών Μ. 
Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου , λόγω επικινδυνότητας για την οµαλή και απρόσκοπτη κίνηση των 
οχηµάτων. 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι επί του οδοστρώµατος και σε απόσταση περίπου ένα (1) µέτρο 
από το κράσπεδο του πεζοδροµίου, φύεται πεύκο µε ύψος που προσεγγίζει τα επτά (7) µέτρα και 
διάµετρο κορµού µεγαλύτερη του µισού (0,5) µέτρου. 
Η φυτουγειονοµική του κατάσταση είναι άριστη αλλά η θέση φύτευσης του δηµιουργεί κίνδυνο στην 
κίνηση των οχηµάτων. 
Προτείνεται, εφόσον είναι δύσκολη η επέκταση του πλάτους του πεζοδροµίου έτσι ώστε να 
συµπεριλάβει τον κορµό του πεύκου , να κοπεί και να αποµακρυνθεί. 
Η χρήση καλαθοφόρου οχήµατος λόγω του µεγάλου ύψους του πεύκου κρίνεται επιβεβληµένη. 
  
Στην συνέχεια  ο Πρόεδρος ενηµερώνει την Επιτροπή για την 7/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ληξουρίου σύµφωνα µε την οποία το Συµβούλιο της παραπέµπει το θέµα στην ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Πρασίνου προκειµένου να γνωµοδοτήσει ως αρµόδιο όργανο. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος   εισηγείται στα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  να 
γνωµοδοτήσουν θετικά για το εν λόγω θέµα και να προτείνουν   στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αναλυτικά τα 
παρακάτω:   
Το πεύκο  που φύεται στην διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου , λόγω 
επικινδυνότητας  ,για την οµαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων εφόσον είναι δύσκολη η 
επέκταση του πλάτους του πεζοδροµίου έτσι ώστε να συµπεριλάβει τον κορµό του πεύκου , να κοπεί 
και να αποµακρυνθεί . 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης-  -Κωνσταντάκης 
Άγγελος-Κεκάτος Ευάγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αριθµ. πρωτ. 25648/27-07-2016  Έκθεση Αυτοψίας  της Αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την  7/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου. 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται  πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως  παρακάτω:  
 
Το πεύκο  που φύεται στην διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου , λόγω 
επικινδυνότητας για την οµαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχηµάτων εφόσον είναι δύσκολη η 
επέκταση του πλάτους του πεζοδροµίου έτσι ώστε να συµπεριλάβει τον κορµό του πεύκου , να κοπεί 
και να αποµακρυνθεί . 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  102   /2016                                                                         Α∆Α:6ΡΒΩΕ5-ΕΩΦ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση  µαζικής 
εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)» που 
βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 7 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. 34255/7-10-16  αίτηση της BEGIRI MIRELLA του  OSMEN , τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος  «Επιχείρηση  µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους 
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  2783/6-10-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας. 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. BEGIRI MIRELLA του  OSMEN 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. BEGIRI MIRELLA του  OSMEN προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  

«Επιχείρηση  µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας 
κουζίνας)» που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  2783/6-
10-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,που βεβαιούται  ότι επιτρέπεται η 
λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   103  /2016 
                                                                                                                    Α∆Α: 7ΘΖΞΩΕ5-6Φ9 
 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο– Οπωροπωλείο –πρατήριο 
κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο ελαίων και λιπών- πρατήριο γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής- πρατήριο άρτου- κάβα εµφιαλωµένων ποτών - κατάστηµα διάθεσης 
προϊόντων αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας », που βρίσκεται στα Βλαχάτα   της  ∆.Ε.  Λειβαθούς. 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 7 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. 32218/22-9-2016  αίτηση της Γιαννάκη Ελπίδας του Γερασίµου 
, τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Παντοπωλείο– Οπωροπωλείο –πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο ελαίων και 
λιπών- πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής- πρατήριο άρτου- κάβα εµφιαλωµένων 
ποτών - κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας », που βρίσκεται στα 
Βλαχάτα   της  ∆.Ε.  Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  2735/1-9-15 έγγραφο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης 
δραστηριότητας  µέχρι 1000τ.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. Γιαννάκη Ελπίδας του Γερασίµου 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. Γιαννάκη Ελπίδα του Γερασίµου προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο– Οπωροπωλείο –
πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο ελαίων και λιπών- πρατήριο γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής- πρατήριο άρτου- κάβα εµφιαλωµένων ποτών - κατάστηµα διάθεσης προϊόντων 
αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας », που βρίσκεται στα Βλαχάτα   της  ∆.Ε.  Λειβαθούς, εφόσον  σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθ.  2735/1-9-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η 
λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  µέχρι 1000τ.µ. ανά γήπεδο.  
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   104  /2016                                                                 Α∆Α: 77ΤΘΩΕ5-3 Η8 
ΘΕΜΑ : ανανέωση  άδειας   Μουσικών  Οργάνων   στο κατάστηµα  του << ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> που 
βρίσκεται στον οικισµό Τραυλιάτων  της ∆.Ε. Λειβαθούς ,σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 42137/12496/ 18-
10-2013 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 8 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 µε την υπ΄ αριθ.  31687/19-9-2016  αίτηση του Μελισσαράτου 

Γερασίµου εκπ/πο της ετ. Γ.Π. Μελισσαράτος Ο.Ε ,  τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά 
για την ανανέωση  άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα  του << ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> που βρίσκεται στον 
οικισµό Τραυλιάτων  της ∆.Ε. Λειβαθούς ,σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 42137/12496/ 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' 
 Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .                           
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
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• 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. Μελισσαράτου Γερασίµου 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  στην εταιρεία   Γ. Π.  Μελισσαράτος Ο.Ε ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα  της << ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> που βρίσκεται στον οικισµό Τραυλιάτων  της 
∆.Ε. Λειβαθούς ,σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 42137/12496/ 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. 
                                                          
                                                    
 
                                                                                                                                             
                                                   
                                                       


