ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 22 η Μαρτίου 2016 του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22 η Μαρτίου έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το µεσηµέρι ,η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
ύστερα από την αριθµό πρωτ. 8575 /15 -03-2016 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).
Σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5 ) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Ματιάτος
Γεώργιος Κατσιβέλης
2. Σπυρίδων Σαµούρης
Γεώργιος Τζωρτζάτος
3. Γεράσιµος ∆ηµητράτος
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Άγγελος Κωνσταντάκης
4. Γάκης Μιχαήλ
5. Κεκκάτος Ευάγγελος (Αναπλ/κό Μέλος – ΠΑΡΩΝ στην 1 /2016) ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6. Νικόλαος Παπαδάτος (Αναπληρωµατικό Μέλος- ΑΠΩΝ στην 1/2016)

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 1 /2016
Α∆Α: 7ΙΙΣΩΕ5-6Σ1
ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ετήσια
Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»
θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια
έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Έκθεσης
των Πεπραγµένων για το οικονοµικό έτος 2015:
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος αφού τονίζει ότι οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι
εξαιρετικά περιορισµένες επισηµαίνει τα παρακάτω: α) η αρµοδιότητα των Τοπικών Κοινοτήτων να
χορηγούν προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων χωρίς να υπάρχει καµία ενηµέρωση στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
δεν δίνει την δυνατότητα στην Επιτροπή να έχουν µία συνολική εικόνα για το θέµα αυτό,
β) Πρέπει να µελετηθεί από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ένα πρόγραµµα δράσης παρεµβάσεων µε αποκλειστικό
στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κεφαλονίας.
Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων µε την σειρά του συµφωνεί µε την επισήµανση του κ. ∆ηµητράτου ότι δηλαδή
υπάρχει πρόβληµα µε την χορήγηση προεγκρίσεων των αδειών λειτουργίας των καταστηµάτων από
τις ∆ηµοτικές Κοινότητες και σηµειώνει ότι θα ληθεί µόνο µετά από σχετική παρέµβαση στο αρµόδιο
Υπουργείο, προσθέτει επίσης ότι υπάρχουν προβλήµατα µε τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που έχουν
εγκαταλειφθεί , µε την διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου και γενικότερα µε την δράση
για το περιβάλλον προς όφελος των δηµοτών.
Ο Πρόεδρος αφού αναγνωρίζει ως θετικές και σηµαντικές τις παραπάνω παρατηρήσεις προσθέτει ότι οι
αρµόδιες υπηρεσίες εργάζονται και προσπαθούν να ανταποκριθούν στα προβλήµατα αυτά και για θα
προτείνει την σύσταση Επιτροπής για την συζήτηση και επίλυσή τους.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Ματιάτος Σ- Κεκκάτος Ε..- Γάκης Μ- Σαµούρης Σ και ∆ηµητράτος Γ.
και αφού έλαβε υπόψη της την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2015 όπως παρακάτω:
ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος
2015, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής:
Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία διεξήγαγε σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς (Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους
προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις
χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών
τόπων,την αισθητική την φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του
θέµατος:
1 . την 3/2015 : Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση
χονδρικής διάθεσης οπωροκηπευτικών» στην Τοπική Κοινότητα Κοθρέος ∆ηµοτικής Ενότητας
Ερίσου.
2. την 4/2015 :Λήψη απόφασης προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση λιανικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου
που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άσσου ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου
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την 17/2015 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής εστίασης και αναψυχής
– επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας
κουζίνας) στην Τοπική Κοινότητα Λακήθρας ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς .
την 18/2015 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους
γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας
Λειβαθούς
την 26/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση
λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών µε τµήµατα Παντοπωλείο- πρατήριο άρτου» που
βρίσκεται στην Αγία Θέκλη της ∆.Ε. Παλικής.
την 27/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής-κρύας κουζίνας) ,
που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
την 28/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
λιανικής διάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών µε τµήµα Παντοπωλείο
΄΄ , που βρίσκεται στο
Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
την 29/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄
που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία της ∆.Ε. Πυλαρέων.
την 30/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
χονδρικής κ΄ Λιανικής ∆ιάθεσης Τροφίµων κ΄ Ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο- κάβα
εµφιαλωµένων ποτών – Οπωροπωλείο - κατεψυγµένα προϊόντα – κατάστηµα διάθεσης
προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας-γαλακτοπωλείο- πρατήριο άρτου , που βρίσκεται
στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου
την 31/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄
που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου..
την 32/2015 : προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Αποθήκη τροφίµων κ΄ ποτών
΄΄ που βρίσκεται στην Περιοχή Κοκύλια Τραυλιάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς
την 33/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης κ΄ αναψυχής παρασκευής και διέθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας
κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στα Βλαχάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς
την 34/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
αναψυχής καθώς κ΄ επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –
επιχείρηση αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
την 35/2015: Χορήγηση προέγκρισης 'ίδρυσης καταστήµατος «διανοµές αποθήκες τροφίµων
και ποτών»στα Βλαχάτα Λειβαθούς
την 41/2015 : χορήγηση προέγκρισης αδείας ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής
στον Καραβάδο Λειβαθούς
την 42/2015: χορήγηση προέγκρισης αδείας ίδρυσης καταστήµατος αποθήκης τροφίµων και
ποτών χονδρικού εµπορίου στα Τραυλιάτα Λειβαθούς .

17. την 47/2015: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «επιχείρηση
µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)» εκτός σχεδίου περιοχής
πλησίον παραλίας Ξι ∆.Ε. Παλικής
18. την 48/2015 : προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής
και προσφοράς πλήρους γεύµατος (µικρό εστιατόριο)» που βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού
Κοµιτάτων.
19. την 49/2015 : προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στα
Βλαχάτα Λειβαθούς.
20. την 50/2015 : προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους
γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας στα Λουρδάτα ∆.Ε. Λειβαθούς
21. την 51/2015 : προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε
τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών, στον Κατελειό
22. την 54/2015 : προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε
τµήµατα: οπωροπωλείο, παντοπωλείο στον Κοθρέα Ερίσου.
23. την 55/2015: :προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς
οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής στα Καµιναράτα ∆.Ε. Παλικής.
24. την 56/2015 : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Άµµες» ∆.Ε.
Λειβαθούς κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016
25. την 57/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας που βρίσκεται
εντός ορίων οικισµού Χαράκτι – Πυργί ∆.Ε. Σάµης.
26. την 58/2015 : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «Μέγα Λάκκο»
∆.Ε. Παλικής κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016
27. την 59/2015 : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία Γραδάκια» ∆.Ε.
Αργοστολίου κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016
28. την 60/2015: χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «ΕΓΛΙΝΑ
ΜΗΝΙΕΣ» κατόπιν δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016
29. την 61/2015 : αδεία κινητής καντίνας στη παραλία ΑΒΥΘΟΣ κατόπιν δηµοπρασίας µε
ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016.
30. την 62/2015 : αδεια κινητής καντίνας στην παραλία στην παραλία «‘Μηνιές» κατόπιν
δηµοπρασίας µε ηµεροµηνία λήξης µίσθωσης 28-2-2016
31. την 64/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής και
επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στην Πεσσάδα Λειβαθούς
32. την 66/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής και
επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στα Κοµιτάτα Ερίσου.
33. την 67/2015 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης
αναψυχής στην Αγία Ευφηµία .
34. την 68/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας – επιχείρησης
αναψυχής στην περιοχή Ξι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής .
35. την 69/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης µαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) στον Κατελειό.
36. την 70/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης λιανικού και χονδρικού εµπορίου επιχείρησης
λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα παντοπωλείο γαλακτοπωλείο
πρατήριο κατεψυγµένων πρατήριο ελαίων και λιπών στην Αγία Ειρήνη ∆.Ε. Ελειού Πρόννων
37. την 71/2015 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και
ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπωροπωλείο πρατήριο άρτου κάβα εµφιαλωµένων ποτών
διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµικών προϊόντων στα Περατάτα Λειβαθούς
38. την 72/2015 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής στα Κοµιτάτα
Ερίσου.
39. την 73/2015 : χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καντίνας στην παραλία «Μεγάλη
Άµµος» περιοχής Μηνιών , κατόπιν δηµοπρασίας µίσθωσης χώρου αιγιαλού , µε ηµεροµηνία
λήξης µίσθωσης 28-2-2016
40. την 81/2015: χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης- Επιχείρηση µαζικής εστίασηςπαρασκευής και προσφοράς πλήρους
γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ζόλων Αργοστολίου.
41. την 82/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση
µαζικής εστίασης παρασκευής και τροφοδοσίας πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας)
΄΄, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 2247/13-7-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στα Ματζαβινάτα στο Ληξούρι .
42. την 83/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση
Αναψυχής
΄΄ συνολικής επιφάνειας µέχρι 200τ.µ. ανά γήπεδο σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.
1843/8-6-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται στα
Καµιναράτα της ∆.Ε. Ληξουρίου .

43. την 84/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς
πλήρους γεύµατος» , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ.
1274/4-6-15 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται
εκτός της ζώνης παραλίας Αγίας Κυριακής , στον Αγκώνα .
44. την 85/2015: χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρησεις
µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους
γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 2295/15-7-15 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, που βρίσκεται
εκτός ορίων
οικισµού
Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής
45. την 95/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Αναψυχής
καθώς και Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – Επιχείρηση
Αναψυχής » που βρίσκεται στα Σπαρτιά ∆.Ε. Λειβαθούς
46. την 96/1015: χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής Πώλησης
Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Αυγοπωλείο, Γαλακτοπωλείο,
Πρατήριο Κατεψυγµένων Προϊόντων, Πρατήριο Ελαίων και λιπών, Γάλακτος και Ειδών
Ζαχαροπλαστικής , Πρατήριο Άρτου, Κατάστηµα Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων,
Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών, Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και τυροκοµίας
(συσκευασµένα)» που βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆.Ε. Λειβαθούς
47. την 106/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος «Οπωροπωλείο,
Πρατήριο Ελαίων και Λιπών, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών» που βρίσκεται στον Αγκώνα
Θηναίας Κεφ/νίας.
48. την 107/2015 : χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης
Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Πρατήριο Άρτου » που
βρίσκεται στον Καραβόµυλο Σάµης Κεφ/νίας.
49. την 108/2015: χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος » που βρίσκεται στην Αγία Ευθυµία
Πυλάρου Κεφ/νίας
50. την 109/2015 : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήµατος «Κατάστηµα Λιανικής
∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Παντοπωλείο - Οπωροπωλείο-Πρατήριο
κατεψυγµένων προϊόντων - Καφεκοπτείο—Πρατήριο ελαίων και λιπών, Πρατήριο γάλακτος και
ειδών ζαχαροπλαστικής -Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών-Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων
Αλλαντοποιίας και Τυροκοµίας» που βρίσκεται στα Οµαλά Κεφ/νίας.
ii. Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του δήµου.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την προσωρινή ανάκληση και οριστική αφαίρεση αδείας των
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις:
1. την 8/2015 : Την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Μηλάτου
Φακούντου Βασίλειου που λειτουργεί ως καφετέρια µε την επωνυµία CLASSIC στην συµβολή των οδών
Λιθοστρώτου και Βύρωνος στο Αργοστόλι λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων(αυθαίρετες κατασκευές σε
κοινόχρηστο χώρο).
iii. Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2015 αιτήσεις µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
προκειµένου να χορηγήσεις άδειες λειτουργίας µουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υγειονοµικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή µη των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:
1. την 5/2015 : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση µαζικής εστίασης
και αναψυχή καθώς και προσφοράς κατά κυριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) - επιχείρηση
αναψυχής» που βρίσκεται στις Αλατιές Τ.Κ Τουλιάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου
2. την 6/2015 : χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση µαζικής εστίασης
και αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής
κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην Τ.Κ ∆αυγάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.
3. την 19/2015 : Άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «επιχείρηση αναψυχής καθώς και
επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση αναψυχής» µε
διακριτικό τίτλο ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΗ ΚΛΕΙΩΣ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βλαχάτων ∆ηµοτικής Ενότητας
Λειβαθούς
4.την 20/2015 : αδεία µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «επιχείρηση µαζικής εστίασης και
αναψυχή -επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στην
Τ.Κ Αγία Ευφηµία Ο.Τ 29 ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων

5. την 36/2015 : Χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής
καθώς & επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - Επιχείρηση αναψυχής ΄΄
που βρίσκεται στην Λακήθρα .
.
6.την 37/2015 : Χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα ΄΄Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης & Αναψυχής [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής & κρύας κουζίνας &
Επιχείρηση Αναψυχής και Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών] ΄΄ που βρίσκεται
στην περιοχή Αλατιές- Τοπ. Κοινότητας Τουλιάτων ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου ,΄΄
7. την 45/2015 : Ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια στην Αγία Ευφηµία.
8. την 52/2015 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστηµα της ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ –
ΠΙΤΣΑΡΙΑ στο ισόγειο ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων στα Βλαχάτα Λειβαθούς.
.
9. την 53/2015 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων επ’ αόριστον στο κατάστηµα του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς
10.την 63/2015 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστηµα της επιχείρηση
αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών στο Φισκάρδο Ερίσου.
11. την 65/2015 : ανανέωση αδείας µουσικών οργάνων για ένα έτος στο κατάστηµα της επιχείρηση
αναψυχής και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρηση
αναψυχής στα Βλαχάτα .
12. την 86/2015 : χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του ΄΄Επιχείρηση Αναψυχής
καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οιν/δων ποτών –Επιχείρηση Αναψυχής ΄΄ που
βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς ΄΄ , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 86710/24425/19-1114 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας .
13. την 87/2015 : χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του ΄΄Επιχείρηση µαζικής
εστίασης και Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος
(ζεστής και κρύας κουζίνας ) ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Ξι Κατωγής της ∆ηµ. Ενότητας Παλικής ,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 40810/12027/29-11-13 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας
14.την 97/2015 : χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµά
« Εστιατόριο » που βρίσκεται
εκτός των ορίων οικισµού Αγίου ∆ηµητρίου Μουσάτων ∆.Ε. Λειβαθούς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
59194/13736/29-9-2015 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας.
15.την 110/2015 : χορήγηση παράτασης ωραρίου της άδειας Μουσικών Οργάνων του καταστήµατος
που λειτουργεί ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης και Αναψυχής-Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης
Παρασκευής και ∆ιάθεσης Πλήρους Γεύµατος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)» και βρίσκεται στην περιοχή
Περατάτων της ∆.Ε, Λειβαθούς Κεφ/νίας.
Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του
Κ.∆.Κ.
Κατά το έτος 2015 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης των παρακάτω κανονιστικών αποφάσεων :
1. την 74 /2015 : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατάρτιση του Νέου Κανονισµού
Λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αγοράς της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολιου.
Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών
σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.),
πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών επεµβάσεων, χρηµατοδότησης
προγραµµάτων
ανάπλασης,
ανασυγκρότησης
υποβαθµισµένων
περιοχών,
πολεοδοµικής
αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων,
εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης
πολεοδοµικών µελετών
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των
ανωτέρω θεµάτων:
1. την 1/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί των 16062/14 και 58282/2014 αιτήσεων
(στάθµευση ΑΜΕΑ)
2. την 9/2015: Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χορήγησης άδειας τοµής οδοστρώµατος
στον δρόµο του Σπηλαίου Αγίου Γερασίµου από Ο. Τ .Ε Α. Ε για υλοποίηση έργου του.
3. την 10/2015: Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης
τοποθέτησης µεταλλικών κολονακίων επί της οδού Λάσσης 58 στο Αργοστόλι.
4. την 11/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης για την
τοποθέτηση διαφηµιστικής πινακίδας της επιχείρησής στο πεζοδρόµιο της οδού Αντώνη Τρίτση 17
(παραλιακή) στο Αργοστόλι (πλησίον βενζινάδικου Αναστασιάδη).
5. την 12/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης
παραχώρησης θέσης στάθµευσης έξω από το εµπορικό κέντρο «Τσελέντη» για τις ανάγκες του
καταστήµατός των ΕΛΤΑ Φισκάρδου.

6.την 13/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης για να
τοποθετηθούν κολονάκια στις δύο γωνίες , αριστερά και δεξιά του δρόµου που ξεκινάει ακριβώς
απέναντι από το αστυνοµικό τµήµα (αρχή της ΒΙΠΕ) και οδηγεί στον Βοτανικό Κήπο Κεφαλλονιάς .
7.την 14/2015: Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης
παραχώρησης θέσης στάθµευσης στην είσοδο έµπροσθεν του κτιρίου Ε.Κ.Κ Ι επί της οδού Αντώνη
Τρίτση (παραλιακή ) στο Αργοστόλι.
8. την 15/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση έγκρισης
παραχώρησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Παναγή Βεργωτή 24 στο Αργοστόλι για το
χρονικό διάστηµα δύο ετών.
9. την 16/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαγόρευση της στάσης και
στάθµευσης οχηµάτων έµπροσθεν (µέτωπο) της Πλατείας Μεσοβουνίων στο σταυροδρόµι , αλλά και
στις γωνίες της Πλατείας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ .
10. την 23/2015: Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανακατασκευή του πεζοδροµίου
επί της οδού Σιτεµπόρων 41 στο Αργοστόλι .
11. την 24/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης στάθµευσης
ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία του στην Λεωφόρο Βεργωτή 124 στο Αργοστόλι .
12. την 25/2015 : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί «Έγκρισης εισόδου-εξόδου σε υπό ίδρυση
εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί-Κακογγύλος» της Τ. Κ. Πλαγιάς της ∆.Ε. Ερίσου»
13. την 38/2015 : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί καθορισµού κοιν/στων χώρων για την
τοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής διαφήµισης (LED) αριθ. 1 παρ. 2 Ν 2946/2001.
14. την 40/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χωροθέτησης τµηµάτων ΑιγιαλούΠαραλίας για απευθείας παραχώρηση.
15.την 43/ 2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση άδειας τοποθέτησης
πινακίδων εισόδου-εξόδου οχηµάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθµευσης έµπροσθεν της
εισόδου-εξόδου επί της οδού Γερ. Καλλιγά εντός πόλεως Αργοστολίου Ο.Τ 213.
16. την 44/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση θέσης στάθµευσης , επί
της Λεωφόρου Βεργωτή 36 στο Αργοστόλι .
17. την 46/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί χωροθέτησης τµηµάτων ΑιγιαλούΠαραλίας για δηµοπρασία.
18. την 75/2015 : Γνωµοδότηση
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση άδειας
παραχώρησης θέσεων στάθµευσης ενοικιαζόµενων οχηµάτων , επί της οδού Αγίου Νικολάου στην Αγία
Ευφηµία .
19. την 76/2015 : Γνωµοδότηση
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση τοποθέτησης
απαγορευτικών πινακίδων στάθµευσης για δύο οχήµατα
µπροστά από την είσοδο της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος .
20. την 77/2015: Γνωµοδότηση
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγησης η άδειας
στάθµευσης επί της οδού Σπύρου Μαλάκη 46 στο Αργοστόλι .
21. την 78/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγηση άδειας
στάθµευσης ΑΜΕΑ
22. την 79/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αντικατάσταση πλακόστρωσης του
πεζοδροµίου επί της οδού Ρόκκου Βεργωτή 3 στο Αργοστόλι .
23. την 89/2015 ΅Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη χορήγησης άδειας τοποθέτησης
µπάρας ασφαλείας (µεταλλικού πλαισίου ) επί του πεζοδροµίου της οδού Σουηδίας 2 στο Αργοστόλι.
24. την 90/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 14709/ 2015 αίτησης των κατοίκων
της οδού Μουσούρη στις Μηνιές.
25. την 99/2015: Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εφαρµογή κυκλοφοριακής
ρύθµισης που να αφορά την σχολική µονάδα (∆ηµοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων
26. την 100/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση ως προς την τοποθέτηση
πινακίδας Ρ2 (STOP- υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την
επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε.
Παλικής.
27. την 101/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διέλευση οχηµάτων γκαράζ επί
του πεζοδροµίου της Λεωφόρου Βεργωτή 120 στο Αργοστόλι .
28. την 102/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εφαρµογή της κυκλοφοριακής
ρύθµισης µε σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην οδό Λιθοστρώτου.
29. την 111/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την εφαρµογή κυκλοφοριακής
ρύθµισης επί της οδού Σουηδίας 31 στο Αργοστόλι.
30. την 112/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διέλευση οχηµάτων γκαράζ επί
του πεζοδροµίου της οδού Σουηδίας 24 στο Αργοστόλι
∆. Προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι
θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:
1. την 22/2015 Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µη κοπή της κουκουναριάς επί του
πεζοδροµίου στον Οικισµό Κάστρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
2. την 91/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη µετακίνηση των κάδων
απορριµµάτων στην περιοχή µεταξύ των οδών Στ. Μεταξά – Αγίου Γερασίµου .
3.την 105/2015: Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την κοπή ή µη κοπή επικίνδυνων δένδρων.
4. την 98/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την µετακίνηση κάδων απορριµµάτων στη Τοπική Κοινότητα
Πεσάδας.
5. την 103/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µη τοποθετηθεί κάδου (σε µικρό
πλάτωµα παραπλεύρως του δρόµου του Κουτάβου στη µεγάλη στροφή µετά το υδραγωγείο της
«νεροµάνας») .
6. την 113/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µετακίνηση των κάδων στις
Ξωφωλιές Λουρδάτων.
7. την 138/2014 : Γνωµοδότηση στο ∆. Σ σχετικά µε τον επανακαθορισµό θέσης τοποθέτησης κάδων
απορριµµάτων στην περιοχή της πρώην στρατολογίας Αργοστολίου.
Ε. Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α.
1. την υπ’ αριθ. 88/2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την Χωροθέτηση θέσεων
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. την 21/ 2015 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση χώρου για πραγµατοποίηση
εκδήλωσης στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου.
η
2. την 39/2015 : Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για παραχώρηση του πάρκου του Νάπιερ την 26
Απριλίου για πραγµατοποίηση εκδήλωσης του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων.
3. την 80/2015 : Γνωµοδότηση
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση των πλατειών
Αργοστολίου και Ληξουρίου στην Τ.Ε του Κ.Κ.Ε .
4. την 92/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παραχώρηση χώρου στην κεντρική
πλατεία Αργοστολίου στο «Χαµόγελο του παιδιού».
5. την 2/2015 : Έκθεση Πεπραγµένων Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 2014.
6. την 94/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παραχώρηση χώρου στον κήπο του
Νάπιερ και στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου στο Τοµεακό Συµβούλιο Κεφαλονιάς & Ιθάκης του Κ.Κ.Ε
7.την 104/2015 : Αναβολή συζήτησης (για αυτοψία) για την τοποθέτηση των µετακινούµενων κάγκελων
στην οδός Σουηδίας 31 στο Αργοστόλι.
8. την 114/2015 : Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση χώρου στην
κεντρική πλατεία Αργοστολίου για την τοποθέτηση τεχνικού παγοδροµίου και παιδικών παιγνιδιών για
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχουν αναρτηθεί στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2 /2016 Α∆Α: 7779ΩΕ5-ΕΣΑ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης
πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής λόγω πολεοδοµικών
παραβάσεων .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για
οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου
Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου
γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων .» έθεσε
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Με το αριθ. 479/19-2-2016 έγγραφο ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας
συνηµµένα η αριθ. 1419/14/10-2-2016 απόφαση ανάκλησης υπαγωγής στη ρύθµιση του Ν.4178/13 µε
ταυτάριθµη ορθή επανάληψη µε ηµεροµηνία αυτής 22-2-2016 καθώς και τα αριθ. πρωτ.1306/15 και
479/19-2-2016 έγγραφα της ανωτέρω υπηρεσίας αναφορικά µε το κατάστηµα του κ. Κουρούµαλου

Παναγιώτη που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας
κουζίνας) στο Ξι Κατωγής.
Επισηµαίνουµε ότι ο ανωτέρω αναφερόµενος έχει καταθέσει αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
του συγκεκριµένου καταστήµατος και έχει διαβιβασθεί αρµοδίως στην ∆/νση Υγείας για σχετική
γνωµοδότηση, ωστόσο έχει εκδοθεί βεβαίωση κατάθεσης αίτησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος (η οποία λογίζεται άδεια κατά πλάσµα δικαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΦΕΚ 3106/9-12-2013 Τ.Β µέχρι τον προβλεπόµενο έλεγχο από την
αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα από το χρόνο
χορήγησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Εφόσον η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν
πολεοδοµικές παραβάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται µε σχετική πράξη του αρµόδιου πολεοδοµικού
γραφείου, είναι υποχρεωµένη η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας,
συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του
καταστήµατος. Στην προκειµένη περίπτωση ο κ. Κουρούµαλος υπέβαλλε αίτηση υπαγωγής στις
διατάξεις του Ν. 4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτου κατασκευής ωστόσο η Πολεοδοµική Υπηρεσία µε
την αριθ. 1419/14/10-2-2016 απόφαση της ανακάλεσε την υπαγωγή
Για τα ανωτέρω έχει ενηµερωθεί εγγράφως ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης µε το αριθ. 6113/29-2-1016
έγγραφο µας µε το οποίο έχει κλητευθεί να εκφράσει τις απόψεις του εντός ταχθείσας προθεσµίας.
Συνεχεία αυτού κατέθεσε έγγραφο υπόµνηµα µε το οποίο αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του
καταστήµατος του µέχρι την έκδοση απόφασης από το ΣΥΠΟΘΑ στο οποίο έχει καταθέσει ένσταση για
το εάν υπάγεται στις διατάξεις ένταξης / τακτοποίησης αυθαιρέτων.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Στην συνέχεια η κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 8298/10-032016 ΑΙΤΗΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ του κ. Παναγιώτη Κουρούµαλου του ∆ιονυσίου το οποίο
αναλυτικά έχει ως εξής :

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. ∆ηµητράτο Γεράσιµο ο οποίος αναφέρει τα παρακάτω:
α) επειδή στο ΣΥΠΟΘΑ λόγω της ψήφισης ασφαλιστικού έχουν επ αόριστον αποχή και δεν ξέρουµε
πότε θα συνεδριάσει για να αποφασίσει σχετικά β) επειδή η επιχείρηση αυτή λειτουργεί πάνω από
δέκα χρόνια γ) επειδή ‘όπως αναφέρθηκε από την κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η Επιτροπή Ποιότητας έχει
λάβει στο παρελθόν για το ίδιο θέµα παρόµοιες αποφάσεις και τέλος επειδή το Ληξούρι είναι
σεισµόπληκτη περιοχή και δεν είναι σωστό να κλείνουν οι επιχειρήσεις , προτείνει να δοθεί στον κ.
Κουρούµαλο µια παράταση µέχρι τέλη του Σεπτέµβρη.
Ο Πρόεδρος συµφωνώντας µε τα παραπάνω για ανθρωπιστικούς λόγους και επειδή στο παρελθόν
έχουν ληφθεί παρόµοιες αποφάσεις προτείνει να δοθεί παράταση µέχρι το τέλος του Σεπτεµβρίου.
Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων προτείνει να δοθεί µία τρίµηνη παράταση και ψηφίζει την πρότασή του.

Ο κ. Γάκης Μιχαήλ συµφωνεί µε την πρόταση του Προέδρου µε την προϋπόθεση να πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
•
και την αριθ. πρωτ. 8298/10-03-2016 ΑΙΤΗΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ του κ. Παναγιώτη
Κουρούµαλου.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – ∆ηµητράτος Γεράσιµος –Παπαδάτος
Νικόλαος.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί την δυνατότητα της παράτασης της λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου
Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος
(ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής µέχρι τις 30-09-2016
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3 /2016
Α∆Α: Ω∆ΨΕΩΕ5- ΧΤ8
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που
λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής
λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για
οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου
εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο»
µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.» έθεσε υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Με το αριθ. 479/19-2-2016 έγγραφο ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία µας
συνηµµένα η αριθ. 218/12-2-2016 απόφαση ανάκλησης υπαγωγής στη ρύθµιση του Ν.4178/13 µε
ταυτάριθµη ορθή επανάληψη µε ηµεροµηνία αυτής 22-2-2016 καθώς και το αριθ. πρωτ. 479/19-2-2016
έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας αναφορικά µε το κατάστηµα του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου
εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο»
µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής.
Επισηµαίνουµε ότι ο ανωτέρω αναφερόµενος λειτουργεί µε την αριθ. 145/09-10-2001 άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Εστιατορίου Αναψυκτηρίου που εκδόθηκε από τον πρώην ∆ήµο Παλικής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα από το χρόνο
χορήγησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Εφόσον η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν
πολεοδοµικές παραβάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται µε σχετική πράξη του αρµόδιου πολεοδοµικού
γραφείου, είναι υποχρεωµένη η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας,
συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του
καταστήµατος. Στην προκειµένη περίπτωση η Εταιρεία ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ υπέβαλλε αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/13 για τακτοποίηση αυθαιρέτου κατασκευής ωστόσο η
Πολεοδοµική Υπηρεσία µε την αριθ. 218/12-2-2-2016 απόφαση της ανακάλεσε την υπαγωγή
Για τα ανωτέρω έχει ενηµερωθεί εγγράφως ο εκπρόσωπος της Εταιρείας κ. Ευαγγελάτος Κωνσταντίνος
µε το αριθ. 6128/29-2-1016 έγγραφο µας µε το οποίο έχει κλητευθεί να εκφράσει τις απόψεις του εντός
ταχθείσας προθεσµίας. Συνεχεία αυτού κατέθεσε το από 16-3-2016 έγγραφο υπόµνηµα.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Στην συνέχεια η κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 8816/16-032016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Εταιρείας µε την επωνυµία : ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ το οποίο αναλυτικά
έχει ως εξής :

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί παράταση για ενάµιση µήνα , καθώς όπως δήλωσε ο
εκπρόσωπος της Εταιρείας κ. Ευαγγελάτος Κωνσταντίνος θα κατεδαφίσει την αυθαίρετη κατασκευή και
θα προσκοµίσει βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.
.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
•
και την αριθ. πρωτ. 8816/16-03-2016 ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Εταιρείας µε την επωνυµία : ΑΦΟΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ.

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – ∆ηµητράτος Γεράσιµος –Παπαδάτος
Νικόλαος- Σαµούρης Σπυρίδων και Γάκης Μιχαήλ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί την δυνατότητα της παράτασης της λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου
Κωνσταντίνου εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής για ενάµιση µήνα καθώς στο διάστηµα
αυτό θα πραγµατοποιηθεί η κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής και θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση
από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4 /2016
Α∆Α: Ω5Ε2ΩΕ5-2Σ2
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την άρση ρυµοτοµικής
απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
Αργοστολίου στο Ο. Τ 236.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο στoν
υπάλληλο της Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Κ. Ματράγκο Αγρ. & Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος
εισηγούµενος το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου
Αργοστολίου στο Ο. Τ 236.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης
Υπηρεσίας ∆όµησης η οποία ααναλυτικά έχει ως εξής:

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος , Α/∆ήµαρχος κ. Σπύρος Ματιάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 14/2016
απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.2/2016 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου της 25/2/2016.
Αριθµ. Απόφασης 14/2016
Περίληψη
Άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 25/2/2016 ηµέρα εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του ∆.Σ σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 9 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ο
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 3 θέµα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούσε την άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ 236.
Στην συνέχεια αφού ο Πρόεδρος διάβασε στο συµβούλιο την θετική εισήγηση της διεύθυνσης
υπηρεσίας δόµησης και λόγω του ότι εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν 4067/12
και συγκεκριµένα έχει παρέλθει διάστηµα 30 ετών από την επιβολή της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών
πρότεινε να γίνει η άρση της αλλοτρίωσης αυτής.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα γνωµοδότησε σχετικά µε την άρση της
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου στο
Ο.Τ 236, να γίνει η άρση της αλλοτρίωσης αυτής λόγω του ότι εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 32 του Ν 4067/12 και συγκεκριµένα έχει παρέλθει διάστηµα 30 ετών από την επιβολή της
απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών µε το Π.∆ 10-9-86(ΦΕΚ 934/∆/86) όπως αναφέρει και η θετική
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 14/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 2 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – ∆ηµητράτος Γεράσιµος –Παπαδάτος ΝικόλαοςΣαµούρης Σπυρίδων και Γάκης Μιχαήλ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
•
την 14/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την άρση της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στις
οδούς Σωκράτους & Αµοργού του Ο.Τ 236 διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας
εµπίπτει στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 32 του Ν 4067/12 και συγκεκριµένα έχει παρέλθει
διάστηµα 30 ετών από την επιβολή της απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών µε το Π.∆ 10-9-86(ΦΕΚ
934/∆/86).
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5 /2016

Α∆Α: 7ΜΚΑΩΕ5-0ΙΠ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης –παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος ΄΄ που βρίσκεται στο Μάγγανο της
∆.Ε. Ερίσσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 50165/30-12-2015 αίτηση της Χριστίνας Αντύπα του Νικολάου , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης –παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος ΄΄ που βρίσκεται στο
Μάγγανο της ∆.Ε. Ερίσσου. και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 3317/26-10-15 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας σε
συνολική επιφάνεια200τ.µ. ανά γήπεδο .
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. Χριστίνας Αντύπα του Νικολάου 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. Χριστίνα Αντύπα του Νικολάου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης –παρασκευής κ΄ διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» που βρίσκεται στο
Μάγγανο της ∆.Ε. Ερίσσου και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 3317/26-10-15 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας σε
συνολική επιφάνεια 200 τ.µ. ανά γήπεδο .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6 /2016

Α∆Α: Ω∆2ΖΩΕ5-Ε68

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Επιχείρηση Αναψυχής»
που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 6141/24-2-2016αίτηση του Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο ΄΄ που βρίσκεται εντός
ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης
δραστηριότητας µέχρι 300 τ.µ..
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση του κ. Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στoν
κ. Γερµενή Νικόλαο του Ιωάννη προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο» που βρίσκεται εντός

ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης
δραστηριότητας µέχρι 300 τ.µ.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7 /2016

Α∆Α:7ΒΝΝΩΕ5-ΡΘΙ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση Αναψυχής
΄΄ που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 2411/22-1-2016 αίτηση του Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση Αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου. και
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ. .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση του κ. Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη 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. Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου. και
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300 τ.µ.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8 /2016

Α∆Α: 6ΡΡΠΩΕ5-3ΨΕ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄
κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 5012/16-2-16 αίτηση της Τσελέντη Αγγελικής του Παναγή , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πλήρους
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσσου. και
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 371/15-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η χρήσης της αναφερόµενης δραστηριότητας συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300τµ
ανά γήπεδο .

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. Τσελέντη Αγγελικής του Παναγή 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. Τσελέντη Αγγελική του Παναγή προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πλήρους
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσσου και σύµφωνα
µε το υπ΄ αριθ. 371/15-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η
χρήσης της αναφερόµενης δραστηριότητας συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300τµ ανά γήπεδο .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Α∆Α: Ω91ΓΩΕ5-ΧΕΙ

9 /2016

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας) ΄΄ που
βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 6069/24-2-16 αίτηση του Μιχαλάτου Θεόφιλου του Γερασίµου , 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 στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.
455/23-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης
καταστήµατος µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς γεύµατος.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση του κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου 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 στον κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο του Γερασίµου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «
Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας
κουζίνας)» που βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 455/232-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης καταστήµατος
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς γεύµατος.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

10 /2016

Α∆Α: 76Υ∆ΩΕ5-ΘΟΥ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας) ΄΄ που
βρίσκεται στη θέση Φώκι εκτός οικισµού Φισκάρδου της ∆.Ε. Ερίσου
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Την υπ΄αριθ. 6600/26-2-16 αίτηση της ∆ιονυσάτου Μαρίας του Κωνσταντίνου , 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
στη θέση Φώκι εκτός οικισµού Φισκάρδου της ∆.Ε. Ερίσου, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 235/10-2-16
έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης καταστήµατος
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς γεύµατος. 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. ∆ιονυσάτου Μαρίας 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. ∆ιονυσάτου Μαρία του Κωνσταντίνου προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας
κουζίνας)» που βρίσκεται στη θέση Φώκι εκτός οικισµού Φισκάρδου της ∆.Ε. Ερίσου, και σύµφωνα
µε το υπ΄ αριθ. 235/10-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η
χρήσης καταστήµατος µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11 /2016

Α∆Α: 638ΕΩΕ5-Ξ∆Ζ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής
Εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας )» που
βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Σας υποβάλουµε:
Την υπ΄αριθ. 6622/26-2-16 αίτηση του Ραυτόπουλου Γερασίµου του Κωνσταντίνου , τα συνοδεύοντα µε
αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας )» που
βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 691/5-3-15 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης αναψυκτηρίων , συνολικής
επιφάνειας δόµησης µέχρι 100 τ.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 τoy κ. Ραυτόπουλου Γεράσιµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Ραυτόπουλο Γερασίµο του Κωνσταντίνου προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πρόχειρου γεύµατος
(ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας )» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου, και σύµφωνα µε το υπ΄
αριθ. 691/5-3-15 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης
αναψυκτηρίων , συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 100 τ.µ. ανά γήπεδο, επειδή πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 12 /2016

Α∆Α: 7ΖΓΨΩΕ5-ΟΞ3

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής
και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –Επιχείρηση αναψυχής» που
βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Σας υποβάλουµε:
Την υπ΄αριθ. 6706/ 29-2-2016 αίτηση του Αρδαβάνη ∆ιονυσίου του Σπυρίδωνος , τα συνοδεύοντα µε
αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –Επιχείρηση αναψυχής» που
βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 507/25-2-16 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η
χρήσης
της αναφερόµενης
δραστηριότητας. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα ανωτέρω
γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:
Ο κ. Γεράσιµος ∆ηµητράτος δηλώνει ότι απέχει από την ψηφοφορία για το εν λόγω θέµα γιατί είναι
συγγενής µε τον κ. Αρδαβάνη ∆ιονυσίο.
και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση τoυ κ. Αρδαβάνη ∆ιονύσιου του Σπυρίδωνος µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Αρδαβάνη ∆ιονύσιο του Σπυρίδωνος προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –Επιχείρηση
αναψυχής» που βρίσκεται στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 507/252-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης της
αναφερόµενης δραστηριότητας και επειδή πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13 /2016

Α∆Α: ΩΨ97ΩΕ5-0ΞΥ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Αποθήκη τροφίµων και
ποτών χονδρικού εµπορίου» που βρίσκεται στα ∆ιβαράτα της ∆.Ε. Πυλαρέων
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Σας υποβάλουµε:
Την υπ΄αριθ. 6885/ 1-3-2016 αίτηση της Καπογιαννάτου Νικολέτας του Ευάγγελου εκπρ/πο εταιρείας Μ.
Καπογιαννάτου κ΄ΣΙΑ Ο.Ε., τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης
άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Αποθήκη τροφίµων και ποτών χονδρικού εµπορίου» που βρίσκεται
στα ∆ιβαράτα της ∆.Ε. Πυλαρέων, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 546/1-3-16 έγγραφο της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήση εµπορικών καταστηµάτων , καταστηµάτων
παροχής υπηρεσιών , συνολικής επιφάνειας δόµησης 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. Καπογιαννάτου Νικολέτας 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. Καπογιαννάτου Νικολέτα του Ευάγγελου προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Αποθήκη τροφίµων και ποτών χονδρικού εµπορίου» που βρίσκεται στα ∆ιβαράτα
της ∆.Ε. Πυλαρέων, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 546/1-3-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήση εµπορικών καταστηµάτων , καταστηµάτων παροχής
υπηρεσιών , συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 1000τ.µ. ανά γήπεδο και επειδή πληρούνται οι
νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14 /2016
Α∆Α: 6427ΩΕ5-ΟΨ0
ΘΕΜΑ : χορήγησης άδειας
Μουσικών Οργάνων
στο κατάστηµα της
΄΄Εστιατόριο Καφετέρια ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Μέγας Λάκκος στο Ληξούρι της ∆ηµ. Ενότητας Παλικής.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. » έθεσε 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 ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής : Σας υποβάλουµε την υπ΄ αριθ. 11532/27-3-2015 αίτηση της Φραγκάκη Ζαχαρένιας του
Μιχαήλ , τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας Μ. Ο. στο κατάστηµα της
΄΄Εστιατόριο -Καφετέρια ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Μέγας Λάκκος στο Ληξούρι της ∆ηµ. Ενότητας
Παλικής , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 31192/7004/15-12-2015 γνωµοδότηση της υγειονοµικής
υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως της και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015
απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα :

∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό
χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για την λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την
02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’). Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•
την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
•
την αίτηση της κ. Φραγκάκη Ζαχαρένιας του Μιχαήλ µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί στην κ. Φραγκάκη Ζαχαρένια του Μιχαήλ άδεια Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα της
«Εστιατόριο –Καφετέρια» που βρίσκεται στην θέση Μέγας Λάκκος στο Ληξούρι της ∆ηµ. Ενότητας
Παλικής , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 31192/7004/15-12-2015 γνωµοδότηση της υγειονοµικής
υπηρεσίας.
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15 /2016
Α∆Α: 6ΟΞΡΩΕ5-Λ9Γ
ΘΕΜΑ : χορήγησης άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής
καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - Επιχείρηση αναψυχής ΄΄
που βρίσκεται στην περιοχή ΑΗ ΧΕΛΗ –Σβορωνάτων της ∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. » έθεσε 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 ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής : Α) Σας υποβάλουµε την υπ΄ αριθ. 24074/22-6-2015 αίτηση του Καρλούκα Γερασίµου του
Κωνσταντίνου , τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας
Μ. Ο. στο
κατάστηµα του ΄΄ Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών

ποτών - Επιχείρηση αναψυχής ΄΄ που βρίσκεται στην περιοχή ΑΗ ΧΕΛΗ –Σβορωνάτων της ∆ηµ.
Ενότητας Λειβαθούς , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 59502/13792/14-10-2015 γνωµοδότηση της
υγειονοµικής υπηρεσίας, και συγκεκριµένα :
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό
χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για την λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την
02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’). Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•
την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
•
την αίτηση του κ. Καρλούκα Γερασίµου του Κωνσταντίνου µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί στον κ. Καρλούκα Γερασίµου του Κωνσταντίνου άδεια
Μουσικών Οργάνων στο
κατάστηµα του « Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών
ποτών - Επιχείρηση αναψυχής» που βρίσκεται στην περιοχή ΑΗ ΧΕΛΗ –Σβορωνάτων της ∆ηµ.
Ενότητας Λειβαθούς , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 59502/13792/14-10-2015 γνωµοδότηση της
υγειονοµικής υπηρεσίας .
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 16 /2016
Α∆Α: 7∆3ΓΩΕ5-ΗΗ1
ΘΕΜΑ : χορήγησης άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του ΄΄ Καφετέρια- Σνακ
Μπαρ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. » έθεσε 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 ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής : Α) Σας υποβάλουµε την υπ΄ αριθ. 37029/22-9-2015 αίτηση του Αγησίλαου Καββαδία του
Ευρυβιάδη , τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας Μ. Ο. στο κατάστηµα
του ΄΄ Καφετέρια- Σνακ Μπαρ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου , σύµφωνα
µε την υπ΄αριθ. 94483/21629/15 σχετ. 86074/19550/15/3-2-2016 γνωµοδότηση της υγειονοµικής
υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015
απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Κεφαλλονιάςκαι συγκεκριµένα :
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό
χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για την λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την
02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’). Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•
την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
•
την αίτηση του κ. Αγησίλαου Καββαδία µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την
παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί στον κ. Αγησίλαο Καββαδία του Ευρυβιάδη άδεια Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα
του « Καφετέρια- Σνακ Μπαρ΄» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου , σύµφωνα µε
την
υπ΄αριθ. 94483/21629/15 σχετ. 86074/19550/15/3-2-2016 γνωµοδότηση της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας .
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 17 /2016
Α∆Α: ΩΩ9ΚΩΕ5-ΖΦΠ
ΘΕΜΑ : χορήγησης άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του ΄΄ Καφετέρια- Μπαρ΄΄ που
βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. » έθεσε 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 ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής : Α) Σας υποβάλουµε την υπ΄ αριθ. υπ΄ αριθ. 32739/20-8-2015 αίτηση του Μαργαλιά
Κωνσταντίνου του Αλεξίου , τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγησης άδειας Μ. Ο.
στο κατάστηµα του ΄΄ Καφετέρια- Μπαρ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου ,
σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 76456/17388/15/16-2-2016 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας .
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.
Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα :
∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό
χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για την λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την
02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’). Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•
την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
•
την αίτηση του κ. Μαργαλιά Κωνσταντίνου του Αλεξίου µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί στον κ. Αγησίλαο Καββαδία του Ευρυβιάδη άδεια Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα
του «Καφετέρια- Σνακ Μπαρ» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆ηµ. Ενότητας Ερίσου , σύµφωνα µε
την
υπ΄αριθ. 94483/21629/15 σχετ. 86074/19550/15/3-2-2016 γνωµοδότηση της Υγειονοµικής
Υπηρεσίας .
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε
κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18 /2016
Α∆Α: Ψ4ΗΡΩΕ5-Α9Π
ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας λειτουργίας καντίνας που έληξε 31-12-2015 και βρίσκεται σε ιδιωτικό
χώρο στην περιοχή Καµίνια στο Ρατζακλί - ∆.Κ. Σκάλας –∆.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 2019/20-1-2016 αίτηση της Σταµάτη Μαρίας του Ζαχαρία µε την οποία
ζητεί την ανανέωση της αδείας λειτουργίας καντίνας που έληξε 31-12-2015 και βρίσκεται σε ιδιωτικό
χώρο στην περιοχή Καµίνια στο Ρατζακλί - ∆.Κ. Σκάλας –∆.Ε. Ελειού-Πρόννων και πληρεί τις
προϋποθέσεις για την ανανέωση αυτής.
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. Σταµάτη Μαρίας του Ζαχαρία µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην
κ. Σταµάτη Μαρία του Ζαχαρία ανανέωση της αδείας της λειτουργίας καντίνας που
έληξε 31-12-2015 και βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Καµίνια στο Ρατζακλί - ∆.Κ. Σκάλας –
∆.Ε. Ελειού-Πρόννων η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις για την ανανέωση αυτής.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

19 /2016

Α∆Α: 7Φ1ΙΩΕ5-Ν3Χ

ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας λειτουργίας καντίνας στην παραλία του Μύρτου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»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 θέτω υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης
Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 1163/13-1-2016 αίτηση της ∆ηµ. Ενότητας Πυλαρέων µε την οποία
ζητεί την ανανέωση της καντίνας στην παραλία του Μύρτου, µε υγειονοµικό υπεύθυνο τον Αντιδήµαρχο
Πυλαρέων κ. Σταύρο-Γεράσιµο Αλυσανδράτο η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις για την ανανέωση
αυτής.
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 ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην
∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ανανέωση της αδείας
λειτουργίας καντίνας στην παραλία του Μύρτου, µε υγειονοµικό υπεύθυνο τον Αντιδήµαρχο Πυλαρέων
κ. Σταύρο-Γεράσιµο Αλυσανδράτο η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις για την ανανέωση αυτής.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20 /2016
Α∆Α: 77ΛΓΩΕ5-0Χ2
ΘΕΜΑ : Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση χειροποίητων έργων
(καδράκια) .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις
ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Υπαίθριο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α') η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό ή
εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική στέγη.
Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο είναι σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α') το υπαίθριο εµπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς και αυτό
που ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
περιλαµβάνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 και η παροχή πρόχειρων
γευµάτων στους διερχόµενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούµενων ή
ρυµουλκούµενων οχηµάτων (καντίνες) που σταθµεύουν σε συγκεκριµένη θέση και για χρόνο ίσο προς
τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,
ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν
κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε
πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.»
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή
απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών
καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση

των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου
Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα
(150) µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν
καθοριστεί και οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του
καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση
του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σας καταθέτουµε την εισήγηση της προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 35519/10-9-2015 αίτηση της Συροπούλου Νικολίτσας του Γεωργίου µε
την οποία ζητεί άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση χειροποίητων έργων (καδράκια)
σύµφωνα µε την αριθ. 65300/15121/9-7-2015
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΚεφαλλονιάςΙθάκης, και την 172/25-8-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, µε την οποίες
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το στάσιµο εµπόριο.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την αριθ. 65300/15121/9-7-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλλονιάς-Ιθάκης
•
την 172/25-8-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς
•
την αίτηση της κ. Συροπούλου Νικολίτσας του Γεωργίου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά .
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Συροπούλου Νικολίτσα του Γεωργίου άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την
πώληση χειροποίητων έργων (καδράκια) σύµφωνα µε την αριθ. 65300/15121/9-7-2015
απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη
Κεφαλλονιάς-Ιθάκης, και την 172/25-8-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, µε την οποίες ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το στάσιµο εµπόριο.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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