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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 

                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

της 3 ης (τακτικής)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   11 η   Απριλίου   
2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  11 η   Απριλίου έτους 2016, ηµέρα    ∆ευτέρα     και ώρα 11:00 το πρωί ,η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  11300 /7 -04-2016  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  έξι    (6 ) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                                                                                                                                                     
2.  Σπυρίδων Σαµούρης                                                                               Γεράσιµος ∆ηµητράτος                                                                             

    3. Κατσιβέλης Γεώργιος                                                                               Αντώνιος Γεωργόπουλος     
   4.  Γάκης Μιχαήλ                                                                                           Άγγελος Κωνσταντάκης                                                              
   5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός                                                                                                                                                          
   6. Γεώργιος Τζωρτζάτος                                                                     
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   21  /2016                                                                         Α∆Α : 7720ΩΕ5-Ω∆1 
 ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο –Οπωροπωλείο – πρατήριο 
κατεψυγµένων προϊόντων- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας» 
εντός ορίων οικισµού Τραυλιάτων ∆.Ε. Λειβαθούς. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 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 του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου  που έχει 
ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ.  10676/1-4-2016 αίτηση του Βασσάλα Σπυρίδωνος του Γερασίµου  τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   

«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο –Οπωροπωλείο – πρατήριο 

κατεψυγµένων προϊόντων- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας»,  που βρίσκεται  

εντός ορίων οικισµού Τραυλιάτων ∆.Ε. Λειβαθούς , σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 841/31-3-16 έγγραφο της 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  επιτρέπετε η ανωτέρω χρήση στο συγκεκριµένο γήπεδο  . 

Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω στους αναφερόµενους  γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες 

προϋποθέσεις. 
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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.  Βασσάλα Σπυρίδωνος 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. Βασσάλα Σπυρίδωνα  του Γερασίµου  προέγκριση  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο 
–Οπωροπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων 
αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας»,  που βρίσκεται  εντός ορίων οικισµού Τραυλιάτων ∆.Ε. 
Λειβαθούς , σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 841/31-3-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς,  επιτρέπετε η ανωτέρω χρήση στο συγκεκριµένο γήπεδο  γιατί σύµφωνα 
µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   22  /2016                                                                   Α∆Α: ΩΚΗ∆ΩΕ5-Ν7Β 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Κοµµωτήριο ΄΄,  
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  922/1-4-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  
που βρίσκεται  στην θέση «Απολυτός» εκτός σχεδίου περιοχής του οικισµού Φισκάρδου της 
∆.Ε. Ερίσου . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 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  του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου  που έχει 
ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ. 10691/1-4-2016 αίτηση του Φερεντίνου Σπυρίδωνος του Γρηγορίου ,   τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ 

Κοµµωτήριο ΄΄,  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  922/1-4-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  στην θέση «Απολυτός» εκτός σχεδίου περιοχής του οικισµού Φισκάρδου της 

∆.Ε. Ερίσου επιτρέπονται τα καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών ( κοµµωτήρια).Παρακαλούµε   

όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω στους αναφερόµενους  γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του     κ.  Φερεντίνου Σπυρίδωνος του Γρηγορίου µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας 
Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Χορηγεί στον κ. Φερεντίνο Σπυρίδωνα του Γρηγορίου προέγκριση  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   

΄΄ Κοµµωτήριο ΄΄,  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  922/1-4-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  στην θέση «Απολυτός» εκτός σχεδίου περιοχής του οικισµού Φισκάρδου 

της ∆.Ε. Ερίσου επιτρέπονται τα καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών ( κοµµωτήρια) γιατί 
σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   23  /2016                                                                          Α∆Α: Ω4ΝΛΩΕ5-ΧΞΧ 
   ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής 
και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» εκτός Οικισµού στις Αµµες 
ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 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 του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου  που έχει 
ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ.  11194/6-4-2016 αίτηση  της Μαρµαγκα Παναγιώτας του Παναγιώτη τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος 

«Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» εκτός Οικισµού στις 

Αµµες ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ   σύµφωνα µε την  υπ΄ αριθ. 185/06 οικοδ. Άδεια της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος , 

στο συγκεκριµένο κτήριο έχει γίνει αλλαγή χρήσης τµήµατος ισογείου εµβαδού 45,00τµ.  από γραφείο σε 

καφέ -Μπαρ . Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα ανωτέρω στους αναφερόµενους  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.  Μαρµαγκα Παναγιώτας του Παναγιώτη 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. Μαρµαγκα Παναγιώτας του Παναγιώτη προέγκριση  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών»   
εκτός Οικισµού στις Αµµες  ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ σύµφωνα µε την  υπ΄ αριθ. 185/06 οικοδ. Άδεια της ∆/νσης 
Πολεοδοµίας & Περ/ντος , στο συγκεκριµένο κτήριο έχει γίνει αλλαγή χρήσης τµήµατος ισογείου 

εµβαδού 45,00τµ.  από γραφείο σε καφέ -Μπαρ και  σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    24 /2016                                                                   Α∆Α: ΩΒΛΩΩΕ5-Θ0∆ 
  ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησης µαζικής 
εστίασης- Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος 
(ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας ) ΄΄   
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Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 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 του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου  που έχει 
ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθ. 11331/7-4-2016   αίτηση  του  Αραβαντίνου Λεωνίδα του Κωνσταντίνου τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ 

Επιχείρησης µαζικής εστίασης- Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους 

γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας ) ΄΄  , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 926/6-4-16   βεβαίωση της Υπηρεσίας  

∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Σουλλάρων της ∆.Ε. Παλικής, δεν 

απαγορεύεται η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Παρακαλούµε   όπως   εγκριθούν  τα 

ανωτέρω στους αναφερόµενους  γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του      κ.  Αραβαντίνου Λεωνίδα του Κωνσταντίνου 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. Αραβαντινό  Λεωνίδα του Κωνσταντίνου προέγκριση  άδειας λειτουργίας  

Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησης µαζικής εστίασης- Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ 

προσφοράς   πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας ) ΄΄  , σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 926/6-4-16   

βεβαίωση της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού 

Σουλλάρων της ∆.Ε. Παλικής, δεν απαγορεύεται η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

και γιατί σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    25 /2016                                                                   Α∆Α: 78 Ε6ΩΕ5-ΦΝΞ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησης µαζικής 
εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πρόχειρου  γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας ) ΄΄   
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 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 του Τµήµατος 
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Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Μαρίας Τουµαζάτου  που έχει 
ως εξής :  
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ. 11467/8-4-2016   αίτηση  του Σπαθή Ευάγγελου του Νικολοελευθερίου, τα 

συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος 

«Επιχείρησης µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πρόχειρου  γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας 

κουζίνας )»  σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 809/31-3-16   βεβαίωση της Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αγ. Ευφηµίας και συγκεκριµένα στο 

Ο.Τ. 34, ισχύουν οι όροι, οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις Γης όπως περιγράφονται στην αριθ. 

Π.2973/16-8-84 ( ΦΕΚ 506∆/1-10-84) Απόφαση του Νοµάρχη Κεφαλληνίας και στο άρθρο 30 του Ν. 4269/14 

(ΦΕΚ 142Α /28-6-2014) συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300 τ.µ. ανά γήπεδο. Παρακαλούµε   όπως   

εγκριθούν  τα ανωτέρω στους αναφερόµενους  γιατί  υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του      κ.  Σπαθή Ευάγγελου του Νικολοελευθερίου 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. Σπαθή Ευάγγελου του Νικολοελευθερίου προέγκριση άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος «Επιχείρησης µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πρόχειρου  
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας )»  σύµφωνα µε την υπ΄ άριθ. 809/31-3-16   βεβαίωση της 
Υπηρεσίας  ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  που βρίσκεται  εντός εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου Αγ. Ευφηµίας και συγκεκριµένα στο Ο.Τ. 34, ισχύουν οι όροι, οι 
περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις Γης όπως περιγράφονται στην αριθ. Π.2973/16-8-84 ( 
ΦΕΚ 506∆/1-10-84) Απόφαση του Νοµάρχη Κεφαλληνίας και στο άρθρο 30 του Ν. 4269/14 
(ΦΕΚ 142Α /28-6-2014) συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300τ.µ. ανά γήπεδο, και γιατί 
σύµφωνα µε την αρµόδια Υπηρεσία πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    26  /2016                                                                        Α∆Α: Ω44ΘΩΕ5-ΣΚ3 
ΘΕΜΑ : Παράταση ωραρίου    Μουσικών  Οργάνων    στο κατάστηµα της     ΄΄ΕΣΤΙΑΤΟΤΙΟ-
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΜΠΑΡ ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου. 

 Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της 

Συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 2ο 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 
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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 διαβιβάζουµε την υπ΄ αριθ.  24105/22-6-15  αίτηση της Γερµενή Κυριακής εκπρ/πος της    

εταιρ. Μ. &  Κ Γερµενή Ο.Ε ,  τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για τη  χορήγησης άδειας   Μ. Ο.  

στο κατάστηµα της     ΄΄ΕΣΤΙΑΤΟΤΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΜΠΑΡ ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. 

Ερίσου , σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ. 59962/13916/15/28-3-2016  γνωµοδότηση της υγειονοµικής 

υπηρεσίας .  

∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του 

∆ηµ.  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς,   και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος  σε κλειστό 

χώρο µέχρι την 03.00 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 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β'). 

 Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .                           
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

• την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης. 

• την αίτηση της    εταιρείας  Μ. & Κ Γερµενή Ο.Ε. 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 

 Χορηγεί   στην εταιρεία  Μ. &  Κ. Γερµενή Ο.Ε. παράταση ωραρίου   Μουσικών  Οργάνων  στο 
κατάστηµα της     ΄΄ΕΣΤΙΑΤΟΤΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΜΠΑΡ ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου 
, σύµφωνα µε  την  υπ΄αριθ. 59962/13916/15/28-3-2016  γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας 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, 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 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β'). 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    27  /2016                                                                 Α∆Α: ΩΥΙ1ΩΕ5-ΙΥΝ 

ΘΕΜΑ : χορήγησης παράτασης ωραρίου της άδειας    Μουσικών  Οργάνων    του καταστήµατος 
της «Εστιατόριο –Καφέ –Ψητοπωλείο» που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία ∆.Ε. Πυλαρέων. 
 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και  εισηγούµενος  
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το 2ο 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   του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Μαρίας Τουµαζάτου που έχει ως εξής :  Σας 

διαβιβάζουµε την   υπ΄ άριθ. 9806/24-3-2016 αίτηση της Βαλλιανάτου Ευθαλίας του Γερασίµου , τα 

συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου της άδειας Μ.Ο. του 

καταστήµατος της «Εστιατόριο –Καφέ –Ψητοπωλείο» που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία ∆.Ε. 

Πυλαρέων , σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆.Σ Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για την 

λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 3:00π.µ. µε την προϋπόθεση ότι δεν 

διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.  

Σε όλες τις  περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το 

χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 

Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β'). Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις .                           

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06  

• την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης. 

• την αίτηση της    Βαλλιανάτου Ευθαλίας του Γερασίµου 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 
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                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 
Χορηγεί  στην κ. Βαλλιανάτου Ευθαλία  του Γερασίµου παράταση ωραρίου της άδειας    Μουσικών  
Οργάνων  του καταστήµατος της «Εστιατόριο –Καφέ –Ψητοπωλείο» που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία 
∆.Ε. Πυλαρέων , σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆.Σ Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα για 
την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 3:00π.µ. 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 
(παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96-ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’) . 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

   Σπυρίδων Ματιάτος 

 
 
                                                                                                      
 


