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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

 

της  15ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    18η  ∆εκεµβρίου    
2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  18 η   ∆εκεµβρίου του έτους  2018, ηµέρα Τρίτη      και ώρα 
 11: 30  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  34762/14-12-2018 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                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                  Παρίσης Ηλίας  

3.   Βανδώρος Παναγής                                                                Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                        
4.   Σαµούρης   Σπυρίδων                                                                                     Γάκης Μιχαήλ                                                                          
5.   Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                                               
6. Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                  
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   59  /2018                                           Α∆Α 75ΑΑΩΕ5-ΥΥ7 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου 
εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 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  για 
χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-
05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από  
15-12-2018  εισήγηση της  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:                          
              

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α) για ανανέωση αδείας παραγωγού πωλητή και β) για ανανέωση αδείας 

επαγγελµατία πωλητή 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. 
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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 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 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 32401/23-11-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΡΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34491/12-12-2018 ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ 
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ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  

 
Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση όλων  των παραπάνω αιτηµάτων για την χορήγηση και 

ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών, διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος –Σαµούρης 
Σπυρίδων –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Βανδώρος Παναγής και Κεκάτος Ευάγγελος. 
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         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την  ανανέωση και έκδοση των  αδειών στους παρακάτω παραγωγούς και 
επαγγελµατίες  πωλητές  :  

2. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 32401/23-11-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΡΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 34491/12-12-2018 ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΗΣ 
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

 
 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   60/2018 

                                                                                                                   ΑΔΑ: ΨΘΖΩΕ5-ΝΙΟ 

  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση τµήµατος 

κεντρικής πλατείας Ληξουρίου  κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12/01/2019. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο   

θέµα ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση 

τµήµατος κεντρικής πλατείας Ληξουρίου  κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 

12/01/2019. έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  



 192 

Με    αίτησή της   η  κ. Αλεξάνδρα  Λυκούδη  ζητά να της  παραχωρηθεί ο τµήµα της  κεντρικής 

πλατείας Ληξουρίου  κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12/01/2019 για την 

τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών . 

Με την 43 / 12-12-2018 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα  Ληξουρίου  αποφάσισε τα παρακάτω:  

                                               

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αριθµ.9η/ 12-12 -2018 Συνεδριάσεως του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου 
Αριθµός Απόφασης 43 /2018  

Π ε ρ ί λ η ψ η  
«Παραχώρηση τµήµατος κεντρικής πλατείας Ληξουρίου µετά από αίτηση κ. Λυκούδη 
Αλεξάνδρας κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12/01/2019 » 

Στο Ληξούρι και στο νέο ∆ηµοτικό κατάστηµα (πρώην Αγροτική Τράπεζα) σήµερα τις 12 του µηνός 
∆εκεµβρίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση 
το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ύστερα από την 
αριθµ.110/07-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συµβουλίου κ. Μαρκέτου ∆ηµητρίου 
που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία αφού από το σύνολο των 5 (πέντε) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα 4 ήτοι: 
Παρόντες Απόντες 
1.Μαρκέτος ∆ηµήτριος Ουδείς 
2.Καλέντζου Ευανθία  
3.Κατσιβέλη Αγγελική  
4.Μοσχόπουλος Ανδρέας 
5.Παπαδάτος Σπυρίδων  
Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας θέτει υπόψη του Συµβουλίου αίτηση της κ. Λυκούδη 
Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τµήµατος της κεντρικής πλατείας Ληξουρίου για 
τοποθέτηση παιγνιδιών κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12-01-2019  
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε αφού 
έλαβε υπόψη την αίτηση της κ. Λυκούδη Αλεξάνδρας  
 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
 
Εγκρίνει την παραχώρηση τµήµατος της κεντρικής πλατείας Ληξουρίου  στην κ. Λυκούδη Αλεξάνδρα 
του Κωνσταντίνου για τοποθέτηση παιγνιδιών κατά την εορταστική περίοδο από 12/12/2018 έως 
12/01/2019 µετά από σχετική αίτηση της. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 43 /2018 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη  
Υπογραφή Υπογραφές 

Ληξούρι 13/12/2018  

 
Ζητείται  από την  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση της χρήσης  και να εισηγηθεί 

σχετική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  πρόταση  

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση τµήµατος της κεντρικής πλατείας Ληξουρίου  κατά την 
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περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12/01/2019 για τοποθέτηση παιχνιδιών ενόψει των εορτών 

των Χριστουγέννων για το χρονικό διάστηµα από τις 1/12/17 έως και 8/1//2018 και να κοινοποιηθεί η 

απόφαση στην Οικονοµική Επιτροπή για τον καθορισµό του τέλους χρήσης του εν λόγω κοινόχρηστου 

χώρου. 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος –Σαµούρης 

Σπυρίδων –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Βανδώρος Παναγής και Κεκάτος Ευάγγελος. 

και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αρίθµ. 43/12-12-2018  σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου.   

• Την πρόταση του Προέδρου :  
                                                             ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την παραχώρηση τµήµατος 

της κεντρικής πλατείας Ληξουρίου στην κ. Λυκούδη Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου για τοποθέτηση 
παιγνιδιών κατά την εορταστική περίοδο από 12/12/2018 έως 12/01/2019. 
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό 
του τέλους χρήσης του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου. 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   61/2018                                                               ΑΔΑ: ΩΓ41ΩΕ5-ΑΤΗ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση τµήµατος  

κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση παιχνιδιών στην πλατεία Καµπάνας  κατά την περίοδο 

των εορτών . 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο   

θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση 

τµήµατος  κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση παιχνιδιών στην πλατεία Καµπάνας  κατά την 

περίοδο των εορτών». έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με    την αρίθµ. πρωτ. 30722/7-11-2018 αίτησή του    ο  κ. Σπυράγγελος   Λυκούδης   ζητά να της  

παραχωρηθεί ο τµήµα κοινόχρηστου χώρου στην   πλατεία  Καµπάνας  κατά την περίοδο των εορτών  

για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών . 

Με την 42/2018 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα  Αργοστολίου γνωµοδοτεί να παραχωρηθεί ο 

χώρος στην Πλατεία Καµπάνας Λιθόστρωτο Αργοστολίου για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη 

χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς .  

Ζητείται  από την  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να γνωµοδοτήσει  θετικά για την παραχώρηση του χώρου όπισθεν της  

Εθνικής Τράπεζας στην τοποθεσία «Πλατεία Καµπάνας» Λιθόστρωτο Αργοστολίου για τοποθέτηση 

παιδικών παιχνιδιών τη χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία µε τον 

εµποροεπαγγελµατικό σύλλογο Κεφαλλονιάς µε σκοπό την οργάνωση χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων και να εισηγηθεί σχετική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος –Σαµούρης 

Σπυρίδων –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Βανδώρος Παναγής και Κεκάτος Ευάγγελος. 

και λαµβάνοντας υπόψη:  
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• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το αρίθµ. πρωτ. 30722/14-11-2018  ‘έγγραφο της η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων  κ. Αφροδίτη  Κατσιβέλη  

• την 42/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• Την πρόταση του Προέδρου :  
 

                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την παραχώρηση στον κ.  
Λυκούδη Σπυράγγελο  χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας στην τοποθεσία «Πλατεία 
Καµπάνας» Λιθόστρωτο Αργοστολίου για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη χρονική περίοδο 
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία µε τον εµποροεπαγγελµατικό σύλλογο Κεφαλλονιάς 
µε σκοπό την οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. 
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό 
του τέλους χρήσης του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου. 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   62/2018                                                              ΑΔΑ: 6Δ4ΔΩΕ5-767 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση τµήµατος  

κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου για τοποθέτηση παιχνιδιών κατά την 

περίοδο των εορτών . 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο   

θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την  Παραχώρηση 

τµήµατος  κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου για τοποθέτηση 

παιχνιδιών κατά την περίοδο των εορτών ». έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με    την αρίθµ. πρωτ. 30723/7-11-2018 αίτησή της     η   κ. Λεγάτου Αννέτα    ζητά να της  

παραχωρηθεί ο τµήµα κοινόχρηστου χώρου στην  κεντρική πλατεία Αργοστολίου  πλατεία   κατά την 

περίοδο των εορτών  για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών    

Με την 41/2018 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα  Αργοστολίου γνωµοδοτεί να παραχωρηθεί  ο 

κοινόχρηστος χώρος χώρος στην Πλατεία Αργοστολίου που αιτείται η κ. Λεγάτου Αννέτα    για  την  

τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς .                                              

Ζητείται  από την  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να γνωµοδοτήσει  για την παραχώρηση του χώρου στην κεντρική πλατεία  

Αργοστολίου για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη χρονική περίοδο Χριστουγέννων – 

Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΗΚΕ στα πλαίσια οργάνωσης χριστουγεννιάτικου χωριού 

και να εισηγηθεί σχετική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο . 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος –Σαµούρης 

Σπυρίδων –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Βανδώρος Παναγής και Κεκάτος Ευάγγελος. 

και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το αρίθµ. πρωτ. 30722/14-11-2018  ‘έγγραφο της η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων  κ. Αφροδίτη  Κατσιβέλη  

• την 41/2018 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

• Την πρόταση του Προέδρου :  
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                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για  την παραχώρηση στην κ.  
Λεγάτου Αννέτα χώρου στην κεντρική πλατεία  Αργοστολίου για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη 
χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία µε την ΚΕ∆ΗΚΕ στα πλαίσια 
οργάνωσης χριστουγεννιάτικου χωριού. 
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό 
του τέλους χρήσης του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                                      Αποστολάτος Γεράσιµος                                                              

                                                                                                                         Βανδώρος Παναγής                                                                                                                                     
                                                                                                                          Σαµούρης   Σπυρίδων                                                 
                                                                                                                        Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                         Κεκκάτος Ευάγγελος 
 
    Α/ ∆ήµαρχος  
    Ηλίας Κουρκουµέλης  
 


