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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

της  3ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   28 η  Μαρτίου   
2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
  
Στο Αργοστόλι, σήµερα  28  η   Μαρτίου του έτους  2017, ηµέρα Τρίτη       και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 7790/20-03-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα  
πέντε   (5) και αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ματίατος  Σπυρίδων                                                                                      Μοσχονάς Αλέξανδρος 
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                Σαµούρης Σπύρίδων 
3.   Κεκάτος Ευάγγελος            
4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                              
5.   Βανδώρος Παναγής 
6.    Γάκης Μιχαήλ (προσήλθε µετά την έναρξη από την 8/2017 και µετά) 
7.   Παρίσης Ηλίας (προσήλθε µετά την έναρξη από την 21 /2017 και µετά)  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   6 /2017                                                               Α∆Α: ΩΑ4ΥΩΕ5-Λ5Ζ 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την δηµιουργία ενός κεντρικού 
Πράσινου Σηµείου σε ∆ηµοτική έκταση εκτός σχεδίου –εντός ΖΟΕ 4. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής για συζήτηση ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ εκτός ηµερήσιας διάταξης το  Θέµα  : «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την δηµιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σηµείου σε 
∆ηµοτική έκταση εκτός σχεδίου –εντός ΖΟΕ 4.» το οποίο ορίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ στα πλαίσια της 
παραλαβής από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις 31-03-2017 της σχετικής µελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ». 
Τα Μέλη Ματιάτος Σπυρίδων –Αποστολατος Γεράσιµος – Κεκάτος Ευάγγελος – Αραβαντινός 
∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνουν την συζήτηση του εν λόγω θέµατος ως 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 8465/24/03/2017 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Αρ. πρωτ.: 8465/24-03-17 

 

Θ Ε Μ Α :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
π ρ ο ς  
ΕΠΟΙΖΩ (για την δηµιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σηµείου σε ∆ηµ. έκταση εκτός σχεδίου –
εντός ΖΟΕ 4)  &    ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
  Υποβάλλεται συνηµµένα η υπ.αρ. 24/2017  µελέτη της ανωτέρω προµήθειας εξοπλισµού  µε την 
Τεχνική Έκθεση-Περιγραφή  και τα τεύχη που την συνοδεύουν.  
  Στην Τεχνική Έκθεση και τα τεύχη περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό αντικείµενο της παρούσας  
µελέτης. 
 Η µελέτη περιλαµβάνει ουσιαστικά : 
 Προµήθεια: κάδων συλλογής βιοαποβλήτων (500 τεµ), απορριµµατοφόρων οχηµάτων συλλογής 
βιοαποβλήτων (2 τεµ), κινητών Πράσινων Σηµείων (3 τεµ) και οχήµατος µεταφοράς τους (1 τεµ),  
κλαδοτεµαχιστών  (11 τεµ) και ενός (1 τεµ) Πράσινου κεντρικού µεγάλου σηµείου σε ∆ηµοτική έκταση  
4 στρεµ., (πλησίον ΒΙΠΕ Αργοστολίου) πλήρως εξοπλισµένο για ποιοτική συλλογή προς ανακύκλωση 
διαφόρων ρευµάτων υλικών. 

     Ο συνολικός προϋπολογισµός των ανωτέρω προµηθειών ανέρχεται στα 1.450.552 €  
περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24%.  
Η χρηµατοδότηση προβλέπεται να καλυφθεί από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Με την υλοποίηση των εξοπλισµών αυτών προβλέπεται: 
- Η εξοικονόµηση πόρων λόγω λιγότερων µεταφορών απορριµµάτων στο ΧΥΤΥ στην Παλλοστή. 
- Η ενδυνάµωση της ποιοτικής ανακύκλωσης, ανακύκλωση στην πηγή και δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης ή άµεσης αξιοποίησης αρκετών υλικών, όπως τα πράσινα. 
- Η προστασία του περιβάλλοντος και της αισθητικής των πόλεων από διάφορα απορρίµµατα που 
αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού ή δίπλα συνήθως στους πράσινους κάδους απορριµµάτων . 
- Ενίσχυση της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε για την αποκοµιδή και των βιο-αποβλήτων (καφέ κάδου).  
- ∆υνατότητα για ανταποδοτικά κίνητρα στο πολίτη ο οποίος κάνει ποιοτική ανακύκλωση. 
- Εφαρµογή του Περιφερειακού σχεδιασµού και κατ επέκταση του Εθνικού σχεδιασµού διαχείρισης 
των αποβλήτων 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 
Σύµφωνα µε : 

1. τα άρθρα 75, 93, 109 του Ν3463/06 και το άρθρο 67 του Ν3852/10. 
2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 11 Α΄ / 8.6.2006) , «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και 

τον Ν 3852/2010. 
3. Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Κώδικα ∆ηµοσίου Λογιστικού". 
5. Την πρόσκληση ΙΟΝ 25 της Π.Ι.Ν για χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα από το νέο 

ΕΣΠΑ. 
6. Το ΤΣ∆Α όπως ενσωµατώθηκε στο εγκεκριµένο ΠΕΣ∆Α και την συµβατότητα της 

υπόψη µελέτης σε αυτά. 
7. Την υπ. αρ.  72/2017   απόφαση του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς σχετικά µε την σύνταξη 

της µελέτης του θέµατος. 
8. Την  υπ. αρ.8463/24-03-17. έγκριση της υπόψη µελέτης από την ∆/νση Τ.Υ του 

∆ήµου, όπως συντάχθηκε από τους υπαλλήλους της ∆/νσης Καθαριότητας του  
∆ήµου Κεφαλονιάς Π. ∆ελακά Πολ. Μηχανικό και Σ. Πατρίκιο Μηχανολόγο Μηχανικό 
ΤΕ   και θεωρήθηκε από τον α.α Προϊστάµενο ∆/νσης των Τ.Υ Θεόδωρο 
Καλογερόπουλο.  

9. Τους Ν.4042/12 άρθρο 57 , όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 21 του Ν 4447/2016 
και τις ΚΥΑ 37674/2016  και ΚΥΑ 171914/2013 . 
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Και έχοντας υπόψη : 
- τα υπ. αρ. έγγραφα µας: 7529/13-02-17 προς Υπ. Αρχαιολογίας, 7528/16-03-17 προς ∆/νση ∆ασών, 
7527/16-03-17 και 8302/23-03-17 προς Υ∆ΟΜ , βάση των αναµενόµενων σχετικών απαντητικών 
εγγράφων και των Ν 4042/2012 άρθρο 57 , Ν 4447/16 άρθρο 21 , ΚΥΑ 37674/2016 και ΚΥΑ 
171914/2013 , η ∆/νση Περιβάλλοντος την Π.Ε θα αποφανθεί για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση του 
κεντρικού µεγάλου Π.Σ και η ΕΠΟΙΖΩ για την θετική της γνωµοδότηση σχετικά µε την χωροθέτηση 
του κεντρικού Πράσινου Σηµείου.  

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε 
     Την παραλαβή της υποβληθείσας µελέτης προµήθειας εξοπλισµού συλλογής βιοαποβλήτων και 
πράσινων σηµείων ∆ήµου Κεφαλλονιάς , συνολικού προϋπολογισµού προτεινόµενων εργασιών   
1.450.552,00 € µε πρόβλεψη και του ΦΠΑ, για την  προτεινόµενη χρηµατοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ 
2014-2020 µε προθεσµία υποβολής 31/3/2017. 
     Ο τρόπος υλοποίησης της ανωτέρω προµήθειας εξοπλισµού  για την συλλογή , διαχείριση , 
µεταφορά των αποβλήτων και της ποιοτικής ανακύκλωσης ,  θα γίνει µε ανοιχτή ∆ηµοπρασία, όπως θα 
καθοριστεί µε την σχ. απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά την έγκριση των 
τευχών ∆ηµοπράτησης. 
 
Συν.: Η υπ. αρ.8463/24-03-17 .απόφαση της ∆/νσης Τ. Υ    
εγκρ. της µελέτης 
 
                                                                                                ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
                                                                                     Ο α.α Προϊστάµενος ∆ΤΥ 
 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 23-03-2017  
                                         

           Καλογερόπουλος Θεόδωρος 

 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Στην εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων –Αποστολατος Γεράσιµος – Κεκάτος Ευάγγελος 
– Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 8465/24-03-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε την χωροθέτηση του 
κεντρικού Πράσινου Σηµείου σε ∆ηµ. έκταση εκτός σχεδίου –εντός ΖΟΕ 4) . 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     7  /2017 Α∆Α: 6ΜΕΥΩΕ5-ΞΟ0               
 
ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  

Κεφαλλονιάς. 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1  ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Ετήσια 

Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2016 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.  
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Τα Μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν  την εισήγηση του Προέδρου που ανέλυσε  
την  Έκθεση  των Πεπραγµένων  για το οικονοµικό έτος   2016 και µετά από διαλογική συζήτηση  : 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος   επισηµαίνει  ότι   οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι  
εξαιρετικά περιορισµένες και πρέπει να µπορεί να  επεµβαίνει σε θέµατα  που αφορούν την ποιότητα 
ζωής των δηµοτών όπως σκουπίδια- ηλεκτροφωτισµός κ.λ.π . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων –Αποστολατος Γεράσιµος – Κεκάτος Ευάγγελος – 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής. 

                                              ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Συντάσσει  την Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2016 όπως παρακάτω:  

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 

Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το 
έτος 2016 , 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 5/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄Επιχείρηση 
Μαζικής Εστίασης –παρασκευής κ΄ διάθεσης  πρόχειρου γεύµατος  ΄΄  που βρίσκεται στο Μάγγανο   
της  ∆.Ε.  Ερίσσου. 
         2.  την 6/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση 
Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο   ΄΄  που βρίσκεται εντός ορίου 
οικισµού Αντυπάτων   της  ∆.Ε.  Ερίσσου. 
 

3. την 7/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση 
Αναψυχής   ΄΄  που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων   της  ∆.Ε.  Ερίσσου.. 

4. την 8/2016 : 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  



 18 

5. την 9/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση  
µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄  προσφοράς  πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)   
΄΄  που βρίσκεται  στα Λουρδάτα   της  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

6. την 10/2016 : 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 

7. την 11/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση  
                Μαζικής Εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας  
                κουζίνας )» που βρίσκεται  στο  Φισκάρδο   της  ∆.Ε.  Ερίσου. 

8. την 12/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών –Επιχείρηση 
αναψυχής» που βρίσκεται  στα Λουρδάτα    της  ∆.Ε.  Λειβαθούς 

9. την 13/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος « Αποθήκη 
τροφίµων και ποτών χονδρικού εµπορίου» που βρίσκεται  στα ∆ιβαράτα    της  ∆.Ε.  
Πυλαρέων 

10. την 18/2016 : Ανανέωση αδείας λειτουργίας  καντίνας που έληξε 31-12-2015 και βρίσκεται σε 
ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Καµίνια στο Ρατζακλί  - ∆.Κ. Σκάλας –∆.Ε. Ελειού-Πρόννων. 

11. την 19/2016: Ανανέωση αδείας λειτουργίας  καντίνας στην παραλία του Μύρτου. 
12. την 21/2016 : 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. 

13. την 22/2016 : 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 . 

14. την 23/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» εκτός Οικισµού στις 
Αµµες ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ. 

15. την  24/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησης 
µαζικής εστίασης- Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους 
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας ) ΄΄   

16. την 25/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  ΄΄ Επιχείρησης 
µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πρόχειρου  γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας 
κουζίνας ) ΄ 

17. την 28/2016: χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος « Επιχείρησης λιανικής 
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κάβα 
εµφιαλωµένων ποτών, κατάστηµα λιανικής διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και 
τυροκοµίας, καφεκοπτείο, παντοπωλείο»  που βρίσκεται  στα Περατάτα Λειβαθούς 

18. την 29/2016 : χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  Καταστήµατος « Επιχείρησης λιανικής 
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο – πρατήριο ελαίων και λιπών – 
πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων – 
κάβα εµφιαλωµένων ποτών» που βρίσκεται  στο Φισκάρδο ∆.Ε. Ερίσου. 

19. την 30/2016 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο  ΄΄  που βρίσκεται  στα Κοµιτάτα 
Ερίσου. 

20. την  31/2016 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση αναψυχής και 
επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  ΄΄  που βρίσκεται  στα 
Κοµιτάτα Ερίσου. 

21. την 32/2016 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχείρηση λιανικής 
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: οπωροπωλείο, κάβα εµφιαλωµένων ποτών  ΄΄  που 
βρίσκεται  στον Κατελειό. 

22. την 33/2016 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος ΄΄  Επιχειρήσεις αναψυχής και 
επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  ΄΄  που βρίσκεται  στα 
Περατάτα. 
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       23. την 34/2016:  : ανανέωση αδείας λειτουργίας ρυµουλκούµενης καντίνας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
στην περιοχή Βραχυνάρι Κατωγής ∆.Ε. Παλικής η οποία έληξε την 31-12-2015. Η ανανέωση έχει 
αόριστη ισχύ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 

24. την 40/2016 :  χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Χονδρικού εµπορίου ποτών, χυµών, µεταλλικών νερών , αναψυκτικών, άλλων µη 
αλκοολούχων ποτών και κατεψυγµένων προϊόντων» που βρίσκεται στα Τραυλιάτα της ∆.Ε. 
Λειβαθούς  

25. την 41/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση  
µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄  διάθεσης  πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)     
΄΄  που βρίσκεται στα Χαυδάτα   της  ∆.Ε.  Παλικής 

       26.  την  47/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο – πρατήριο 
κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο –πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής –πρατήριο 
άρτου – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων - πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – 
κατάστηµα Ξηρών καρπών κ΄ ζαχαρωδών προϊόντων –κάβα εµφιαλωµένων ποτών- κατάστηµα 
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας »,   που βρίσκεται στα Κλείσµατα  της ∆.Ε. 
Λειβαθούς. 
       27. την  48/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος « Επιχείρηση 
Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ( 
ζεστής και κρύας κουζίνας )»,   που βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού Χαβριάτων   της ∆.Ε. Παλικής . 
       28. την 54/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε 
τµήµατα: παντοπωλείο, οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κατάστηµα λιανικής διάθεσης προϊόντων 
αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» εκτός οικισµού Αγίας Θέκλης στη θέση Χειρολάκια ∆.Ε. Παλικής. 

       29.   την 55/2016 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης – 
επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος στο οικοδοµικό 
τετράγωνο 29 εγκεκριµένου σχεδίου Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων.. 
       30.  την 56/2016 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής καθώς και 
επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών, στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς. 
 

31. την 57/2016 : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχ/σεις µαζικής εστίασης & Αναψυχής – 
επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) – επιχείρηση 
αναψυχής» στα Χαυδάτα ∆.Ε. Παλικής. 

32. την 58/2016 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση  Σπάσµατα 
στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . 

33.  την 59/2016 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση  Μεγάλη 
Άµµος   στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . 

34. την 60/2016 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία   Εγλίνα     
στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . 

       35. την 61/2016 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία  Μέγα 
Λάκκο      στους Σουλάρους  θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας  Παλικής . 

36. την 62/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο –πρατήριο 
γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου  »,   που βρίσκεται στον Κατελειό   
της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων. 

37. την 73/2016: Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης 
λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο» στα ∆ιβαράτα Πυλάρου. 

38. την  82/2016: χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Αβυθος 
Θ2 της ∆ηµ. Ενότητας Λειβαθούς  . 

39. την 83/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄ Επιχείρηση  
µαζικής εστίασης- Επιχείρηση  µαζικής εστίασης-   παρασκευής και προσφοράς πλήρους 
γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας),  που βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Ζόλων  -
Αργοστολίου. 
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40. την 91/2016 : Χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Γραδάκια 
Θ2 ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 

41. την 92/2016 : Χορήγηση αδείας λειτουργίας καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Έµπυση 
Φισκάρδου  . 

42. την 84/2016 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία στην 
Καλάµια Θ2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . 

43. την  85/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών 
καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτών-πρατήριο ελαίων και λιπών 
– κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. »,   που βρίσκεται στο 
Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου. 

44. την 86/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση 
Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος »   που βρίσκεται στο 
Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου. 

45. την 102/1016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση  
µαζικής εστίασης  παρασκευής κ΄ προσφοράς   πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας 
κουζίνας)» που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» 

46. την 103/2016 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο– Οπωροπωλείο –πρατήριο 
κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο ελαίων και λιπών- πρατήριο γάλακτος και ειδών 
ζαχαροπλαστικής- πρατήριο άρτου- κάβα εµφιαλωµένων ποτών - κατάστηµα διάθεσης 
προϊόντων αλλαντοποίιας κ΄ τυροκοµίας », που βρίσκεται στα Βλαχάτα   της  ∆.Ε.  
Λειβαθούς» 

47. την 107/2016 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Κρεοπωλείο - Παντοπωλείο – πρατήριο 
κατεψυγµένων προϊόντων –πρατήριο άρτου – κάβα εµφιαλωµένων ποτών - κατάστηµα 
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας », που βρίσκεται στα Τραυλιάτα  της ∆.Ε. 
Λειβαθούς. 

48. την 116/2016: χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «  Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών –Πώληση τυποποιηµένων παγωτών , αναψυκτικών , ποτών, 
ειδών σοκολατοποιίας, µπισκοτοποιίας κ.π.λ. »  που βρίσκεται εντός βενζινάδικου στους 
Σουλάρους ∆.Ε. Παλικής. 

49.  την 117/2016 : ανανέωση  της άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή Αγία 
Θέκλη στους Πετανούς  της ∆ηµ. Ενότητας  Παλικής  . 

 

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 2/2016 : 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 . 

2.  την  3/2016 : Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ 



 21 

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο 
«∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων. 

3. την 49/2016 : Λήψη νέας απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής 
κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής 

4. την 50/2016: Λήψη νέας 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 . 

5. την 51/2016 : Λήψη απόφασης για ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα 
Μιχαλιτσάτα  Ληξουρίου και λειτουργεί ως «Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε 
συγκρότηση µπαρ. 

6. την 74/2016 : Ανάκληση της 50/28-06-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
7. την 115/2016 : ανάκληση παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Βαλλιάνου στο 

Αργοστόλι. 
 

iii. Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2016 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  14/2016 : χορήγησης άδειας   Μουσικών  Οργάνων    στο κατάστηµα  της    ΄΄Εστιατόριο -
Καφετέρια  ΄΄ που βρίσκεται στην θέση Μέγας Λάκκος στο Ληξούρι της  ∆ηµ. Ενότητας  Παλικής. 
2. την 15/2016  : 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. 

3. την  16/2016 : χορήγησης άδειας   Μουσικών  Οργάνων  στο κατάστηµα  του  ΄΄ Καφετέρια- Σνακ 
Μπαρ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο   της  ∆ηµ. Ενότητας  Ερίσου. 

4.την  17/2016 : χορήγησης άδειας   Μουσικών  Οργάνων  στο κατάστηµα  του  ΄΄ Καφετέρια-  Μπαρ΄΄ 
που βρίσκεται στο Φισκάρδο   της  ∆ηµ. Ενότητας  Ερίσου. 

5. την 26/2016 : Παράταση ωραρίου    Μουσικών  Οργάνων    στο κατάστηµα της     ΄΄ΕΣΤΙΑΤΟΤΙΟ-
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-  ΜΠΑΡ ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου. 
6.την 27/2016 :  χορήγησης παράτασης ωραρίου  της άδειας  Μουσικών  Οργάνων    του 
καταστήµατος της «Εστιατόριο –Καφέ –Ψητοπωλείο» που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία ∆.Ε. 
Πυλαρέων 

7. την 46/2016 : ανανέωση   άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα  της  ΄΄ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄ που βρίσκεται στην  
Αγία Ευφηµία   της  ∆ηµ. Ενότητας Πυλαρέων .   

8. την 63/2016 :  Ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση 
αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που 
βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. 
9. την 64/2016 : αντικατάσταση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα τους  «Καφετέρια Μπαρ» 
που είχε χορηγηθεί στον Καβαλλιεράτο Σπυρογιάννη του Παντελή Άγγελου, πρώην ιδιοκτήτη του εν 
λόγω κατ/τος που βρίσκεται στη θέση Αγ. Παρασκευή Καραβοµύλου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης. 
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10.την 87/2016 : αντικατάσταση της άδειας Μ. Ο.  στο κατάστηµα του « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ»   που 
βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου ,  σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 40451/12038/31-8-2012  
γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 

11. την  88/2016 : ανανέωση της άδειας  Μ. Ο. του  καταστήµατος της  «επιχείρησης αναψυχής  καθώς 
και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - επιχείρηση  αναψυχής»  . 

12. την 90/2016 : ανανέωση   άδειας   Μ. Ο.  στο κατάστηµα  του   ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης 
παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής –κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στα 
Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς   , σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 47692/14199/18-10-2013 γνωµοδότηση 
της Υγειονοµικής Υπηρεσίας. 
 

13. την 93/2016 : Ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα του «Επιχείρηση 
αναψυχής καθώς και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που 
βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς. 

15.την 104/2016 :   ανανέωση  άδειας   Μουσικών  Οργάνων   στο κατάστηµα  του << ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ>> 
που βρίσκεται στον οικισµό Τραυλιάτων  της ∆.Ε. Λειβαθούς ,σύµφωνα µε  την  υπ΄ αριθ. 
42137/12496/ 18-10-2013 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. 

16. την 108/2016 : ανανέωση  άδειας   Μουσικών  Οργάνων   καταστήµατος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – Ανοιχτό 
Μπαρ» που βρίσκεται στο Ξι – Κατωγής της ∆.Ε. Παλικής . 

Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του 

Κ.∆.Κ. 

Κατά το έτος 2016 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης των παρακάτω κανονιστικών  αποφάσεων  :  

1. την  38 /2016 : Προέγκριση Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  (Τ.Σ.∆.Α) ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
. 

2. την 44/2016: Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  χωροθέτησης  
θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 

3. την 45/2016 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την σύνταξη του  
Κανονισµού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

4. την 98/2016 : Λήψη απόφασης για τον ορισµό  θέσεων  τοποθέτησης υπόγειων συστηµάτων 
αποθήκευσης απορριµµάτων ∆. Ε Αργοστολίου. 

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: 
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1. την  4/2016 : Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και 
την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ 236. 

2. την 37/2016: Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί απευθείας παραχώρηση τµηµάτων 
αιγιαλού-παραλίας. 

3. την 42/2016: Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης. 

4. την 43/2016 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  καθορισµού θέσεων  
τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για παραχώρηση µε δηµοπρασία. 
 

5. την 66/2016 : Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την  τοποθέτηση  κατά µήκος του  πεζοδροµίου 
προστατευτικών κολονακίων. 
 

6.την 67/2016 : Γνωµοδότηση  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία της κ. Κιάµο Μαργκελόρα του Μαργαρίτη στην  οδό Άγγελου Βουτσινά 6 
Λαϊκές Κατοικίες στο Αργοστόλι 
 

7.την  68/2016: Γνωµοδότηση  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατασκευή ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο 
της οικίας του κ. Κιάµου Μαργαρίτη στην διασταύρωση των οδών Άγγελου Βουτσινά και παρόδου της 
(απέναντι από το Νηπιαγωγείο). 

8. την 69/2016 : Γνωµοδότηση  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση να µεριµνήσει µε σχετική  
εισήγηση της για  την λήψη κανονιστικής απόφασης του  ∆ηµοτικού  Συµβούλιου  , σύµφωνα τα άρθρα 
75-79 & 82 του Ν 3463/2006 , τον Ν 2696/ 99µε και την κλπ  σχετική νοµοθεσία  µε την οποία 
προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης (πέραν του ΚΟΚ) απαγόρευσης στάθµευσης και η 
τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώµατος  και κοινή διαδικασία για την αδειοδότησή τους 
προκειµένου να γίνει εφικτή  η αιτούµενη αίτηση τοποθέτησης κολωνακίων. 
9. την  70/2016 : Γνωµοδότηση   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  την χορήγηση   θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ  στην οδό Τσιµάρα στο Αργοστόλι. 
10. την 71/2016: Γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για  την  έγκριση άδειας εισόδου /’εξόδου  
οχηµάτων γκαράζ του κτιριακού συγκροτήµατος στο τέρµα της οδού ∆οµενικίνης στο Αργοστόλι 
 
11. την 95/2016 : Γνωµοδότηση  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  κατασκευή πλακόστρωσης 
πεζοδροµίου στην συµβολή των οδών Μοµφεράτου 5 & Ηλία Τσιτσέλη στο Αργοστόλι. 

 
12. την 96/2015 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την 
µετεγκατάσταση περιπτέρων κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου. 
 
13. την 97/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκατάστασης νέας 
πρότυπης παιδικής χαράς στο Ληξούρι. 
14.την  105/ 2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατάργηση 
κενωθέντος περιπτέρου.» 
15. την 106/2016 : Τροποποίηση της 137/2014 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ως προς την µετατόπιση  
περιπτέρου στην Παραλιακή οδό Αργοστολίου λόγω έναρξης  εργασιών εκτέλεσης του έργου: 
∆ιαµόρφωση Παραλιακής Ζώνης  Γέφυρα –Λαχαναγορά , γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
16. την  110/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χρονική 
ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την  31408/16-09-2016  αίτηση. 
17. την 111/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χρονική 
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ανανέωση θέσεων στάθµευσης Α.ΜΕ.Α σύµφωνα µε την 29273/30-08-2016  αίτηση. 
18. την 113/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για πρόσβαση 
ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµιο Λαϊκών Κατοικιών στο Αργοστόλι. 
19. την  114/2016: Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την 
µετεγκατάσταση περιπτέρων κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου . 
20. την  118/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο ∆. Σ. επί των 26240 και 37763/2016 
αιτήσεων. 

21. την 119/2016 : Γνωμοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο Δ. Σ. για 

κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου. 

∆. 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 36/2016:  Γνωµοδότηση στο ∆.Σ για αποµάκρυνση και αντικατάσταση δένδρων. 

2. την 39/2016 :  Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή ξερών δένδρων. 

3. την 44/2016:  Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  χωροθέτησης  
θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
4. την 73/2016 : Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την  µεταφορά των δύο Πράσινων κάδων (και των δύο 
µπλέ) ώστε να µοιραστούν στις αµέσως πλησιέστερες θέσεις των Πράσινων κάδων στην Παραλιακή 
Αργοστολίου. 

5. την  99/2016 : Λήψη απόφασης για την Μετακίνηση κάδων απορριµµάτων από την οδό Περιστιάνου 
στις Λαϊκές Κατοικίες.». 

6.  την 100/2016 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  κλάδευσης και 
κοπής επικίνδυνων δένδρων στο πευκόδασος της Σκάλας. 

7. την 101/2016  : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   κοπής πεύκου στην 
διασταύρωση των οδών Μ. Γερουλάνου και Ε. Βενιζέλου στο Ληξούρι. 

Ε. Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. 

1. την 20/ 2016 :  Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου εµπορίου για την πώληση 
χειροποίητων έργων (καδράκια)  .   

2.  την 89/2016 : Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιµου 
εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. την 65/2016  :  Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας 
Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε.  Ελειού-  Πρόννων.   

2. την 53/2016 :  Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για τον προσωρινό 
επανακαθορισµό προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων 
στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου ∆ήµου . 

3. την 75/2016 : Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας 
Ευφηµίας  . 

4. την 1/2016  : Έκθεση  Πεπραγµένων Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 2015. 
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5. την 76/2016  : Κλήρωση θέσεων συµµετοχής των υποψηφίων που επιλεχτήκαν στην 
εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας. 

6.την 77/2016 : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής και κλήρωση θέσεων τοποθέτησης 
πάγκων των δικαιούχων µικροπωλητών  στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας Ευφηµίας  . 

7.  την 79/2016 : Έκδοση ανακοίνωσης για τη διεξαγωγή εµποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρκοπούλου ∆ηµοτικής Ενότητας  Ελειού -Πρόννων. 

8. την 80/2016 : Παραχώρηση χρήσης  λωρίδας δύο µέτρων επί της οδού Π Βαλλιάνου έως τις 8-09-
2016 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.  

9. την 81/2016 : Έγκριση χορήγησης βραχυχρόνιων αδειών για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων 
την θερινή περίοδο . 

10. την 94/2016 : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους 
(τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2016) . 

11. την 109/2016: Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας για τοποθέτηση παιχνιδιών ενόψει των 
εορτών 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 :     8  /2017 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της αίτησης παραχώρησης 

επιπλέον επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου για την µετεγκατάσταση περιπτέρου στο Αργοστόλι. 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 11ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  
«Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της αίτησης παραχώρησης επιπλέον 
επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου για την µετεγκατάσταση περιπτέρου στο Αργοστόλι» θέτει υπόψη των 
Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 41494/23-12-2016  εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το 
εν λόγω θέµα η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού όλα τα Μέλη εκφράζουν την άποψη ότι η εν λόγω 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δεν είναι στην ουσία εισήγηση γιατί δεν αναφέρεται µε σαφήνεια  η 
άποψη της  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία: 

Ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη του εν λόγω αιτήµατος για την παραχώρηση επιπλέον επιφάνειας 
κοινόχρηστου χώρου εφόσον σύµφωνα µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Κανονισµό Λειτουργίας Περιπτέρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κανένα συµβατό περίπτερο δεν 
επιτρέπεται να καταλαµβάνει συνολικά κοινόχρηστο χώρο  πάνω από 10τ.µ. και προσθέτει ότι το θέµα 
πρέπει  να επανέλθει προς συζήτηση µε εµπεριστατωµένη νέα εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία.  

Οι κ. κ. Γάκης Μιχαήλ και Παναγής Βανδώρος ούτε απορρίπτουν ούτε αποδέχονται το αίτηµα αλλά 
προτείνουν  να  επανέλθει το θέµα προς συζήτηση µε εµπεριστατωµένη νέα εισήγηση από την Τεχνική 
Υπηρεσία και ψηφίζουν την πρότασή τους. 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος µε την σειρά του προτείνει  η Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε έλεγχο της 
υπάρχουσας  κατάστασης του περιπτέρου και να επανέλθει µε εισήγησή της για το θέµα και ψηφίζει 
την πρότασή του. 

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων- Αποστολάτος Γεράσιµος και Κεκάτος 
Ευάγγελος.  

Επειδή καµία από τις παραπάνω προτάσεις δεν έλαβε  τους απαιτούµενους ψήφους της απόλυτης 
πλειοψηφίας  των παρόντων Μελών  δεν ελήφθη απόφαση για το εν λόγω θέµα. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  9   /2017 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΗΛ5ΩΕ5-Τ0Ξ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης 
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο », που βρίσκεται στην Αγία 
Ευφηµία  της ∆.Ε. Πυλαρέων   
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την υπ΄αριθ. 4988/21-2-2017 αίτηση του Καβαλλιεράτου Νικολάου του Γεωργίου   , 
τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο », 
που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία  της ∆.Ε. Πυλαρέων  και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  321/21-02-17 
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έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της 
αναφερόµενης δραστηριότητας στο συγκεκριµένο οικόπεδο .                 

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Καβαλλιεράτου Νικολάου του Γεωργίου   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. Καβαλλιεράτο Νικολάο του Γεωργίου   προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – 
Οπωροπωλείο », που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία  της ∆.Ε. Πυλαρέων  διότι  σύµφωνα µε το 
υπ΄ αριθ.  321/21-02-17 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας στο συγκεκριµένο οικόπεδο .                 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  10  /2017                                                                     Α∆Α: 75ΨΘΩΕ5-ΡΣΨ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης 
τροφίµων και ποτών µε τµήµα : Κάβα εµφιαλωµένων ποτών », που βρίσκεται στα Θηράµωνα 
της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την υπ΄αριθ. 3473/7-2-2016 αίτηση του κ. Πετρακόπουλου Νικολάου του 
Κωνσταντίνου εκπρ/που της εταιρείας «Ν. Πετρακόπουλος ΕΠΕ», τα συνοδεύοντα  µε αυτή 
δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής 
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα : Κάβα εµφιαλωµένων ποτών », που βρίσκεται στα Θηράµωνα 
της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  . 

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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,  
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• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  
• την αίτηση   του  κ. Πετρακόπουλου Νικολάου του Κωνσταντίνου εκπρ/που της εταιρείας «Ν. 

Πετρακόπουλος ΕΠΕ»,  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  εταιρεία «Ν. Πετρακόπουλος ΕΠΕ», προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα : Κάβα εµφιαλωµένων ποτών 
», που βρίσκεται στα Θηράµωνα της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων.   
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   11  /2017                                                              Α∆Α: Ω49ΞΩΕ5-ΙΟΚ      
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και 
Αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Σβορωνάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την υπ΄αριθ. 7594/16-3-2017 αίτηση του Αγγελάτου Νικολάου του Σπυρίδωνος   , 
τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και Αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Σβορωνάτων 
της ∆.Ε. Λειβαθούς  και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  659/14-03-17 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .      

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Αγγελάτου Νικολάου του Σπυρίδωνος   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. Αγγελάτο    Νικόλαο     του Σπυρίδωνος   προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και Αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού 
Σβορωνάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς ,  διότι  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  659/14-03-17 έγγραφο της 
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Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης 
δραστηριότητας  .      
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   12  /2017                                                                 Α∆Α: 61ΡΤΩΕ5-ΡΚΤ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστή- κρύα κουζίνα) και επιχείρηση 
αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Βλαχάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ 7736/17-3-2017 αίτηση του Μινέτου Γεράσιµου του Χρήστου, τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστή- κρύα κουζίνα) 
και επιχείρηση αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Βλαχάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  και 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  346/09-03-17 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .      

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Μινέτου Γεράσιµου του Χρήστου, 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. Μινέτο  Γεράσιµο  του Χρήστου προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστή- κρύα κουζίνα) και 
επιχείρηση αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Βλαχάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  διότι 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  346/09-03-17 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .      

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   13  /2017                                                                   Α∆Α: ΩΦΗΥΩΕ5-ΗΤΞ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστή- κρύα κουζίνα)», που βρίσκεται  στο 
Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου  . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ 8297/23-3-2017 αίτηση του Καράβελα Θωµά του Τίµο, τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστή- κρύα 
κουζίνα)», που βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου  και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  436/20-3-
2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της 
αναφερόµενης δραστηριότητας.      

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Καράβελα Θωµά του Τίµο, 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. Καράβελα Θωµά του Τίµο προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστή- κρύα κουζίνα)», που 
βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου   διότι σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  436/20-3-2017 έγγραφο της 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης 
δραστηριότητας.      

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   14  /2017                                                                        Α∆Α: 614ΛΩΕ5-9ΜΒ      
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση αναψυχής και 
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - επιχείρηση αναψυχής », που 
βρίσκεται  στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς  . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
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Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ 8313/23-3-2017 αίτηση του Αρδαβάνη ∆ιονύσιου του Σπυρίδωνος, τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  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-
2-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της 
αναφερόµενης δραστηριότητας  .      
 

 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  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 
                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον  κ. Αρδαβάνη ∆ιονύσιο  του Σπυρίδωνος προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - επιχείρηση 
αναψυχής », που βρίσκεται  στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς  διότι  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  
507/25-2-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία 
της αναφερόµενης δραστηριότητας   

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   15  /2017                                                                         Α∆Α: 6∆7ΖΩΕ5-ΓΝΡ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης 
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα : οπωροπωλείο, παντοπωλείο πρατήριο άρτου »,  που 
βρίσκεται  εντός ορίων οικισµού Λουρδάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»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 
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ. 7607/16-3-2017 αίτηση της Μαρίας Κοσµάτου του Ιωσήφ   , τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα : οπωροπωλείο, παντοπωλείο 
πρατήριο άρτου »,  που βρίσκεται  εντός ορίων οικισµού Λουρδάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  και σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθ.  670/15-3-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται 
η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .      
 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Μαρίας Κοσµάτου του Ιωσήφ   , µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 

µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος  
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσία 
                                              

                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στην  κ. Μαρία  Κοσµάτου του Ιωσήφ   προέγκριση  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα : οπωροπωλείο, παντοπωλείο πρατήριο άρτου »,  
που βρίσκεται  εντός ορίων οικισµού Λουρδάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  διότι  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  
670/15-3-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία 
της αναφερόµενης δραστηριότητας  .      

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   16  /2017                                                            Α∆Α: 7∆ΤΜΩΕ5-ΟΞΨ 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Mαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) »,  που βρίσκεται  
εντός σχεδίου πόλεως Κατελειού της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ. 7859/20-3-2017 αίτηση της Beqiri Mirela του Osmen   , τα 
συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  
«Επιχείρηση Mαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 
κουζίνας) »,  που βρίσκεται  εντός σχεδίου πόλεως Κατελειού της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων  και σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθ.  2783/6-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .                
 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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. Beqiri Mirela του Osmen   , µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την 

οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος  
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στην  κ. Beqiri Mirela του Osmen   προέγκριση   ίδρυσης   Καταστήµατος  «Επιχείρηση 
Mαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) »,  που 
βρίσκεται  εντός σχεδίου πόλεως Κατελειού της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων  διότι σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  
2783/6-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία 
της αναφερόµενης δραστηριότητας  .                

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   17 /2017                                                                       Α∆Α: 6Χ3ΘΩΕ5-144 

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Mαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος  και χρήση κρύας κουζίνας »,  που βρίσκεται  
στην Αγία Ευφηµία . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε  την  υπ΄αριθ. 8980/28-3-2017 αίτηση της κ. Καλλιόπης Αρτελάρη του Γερασίµου    , 
τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης καταστήµατος  
«Επιχείρηση Mαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος  και χρήση κρύας 
κουζίνας »,  που βρίσκεται  στην Αγία Ευφηµία» και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.  736/28-03-2017 
έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της 
αναφερόµενης δραστηριότητας  .                
 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το ανωτέρω γιατί  υπάρχουν  όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  
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• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  
• την αίτηση   της  κ. Καλλιόπης Αρτελάρη 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. Καλλιόπη Αρτελάρη του Γερασίµου    προέγκριση    ίδρυσης καταστήµατος  
«Επιχείρηση Mαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος  και χρήση κρύας 
κουζίνας »,  που βρίσκεται   στην Αγία Ευφηµία της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων » διότι  σύµφωνα 
µε το υπ΄ αριθ.  736/28-03-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας  .                           

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   18 /2017 
                                                                                                                            Α∆Α: 6ΨΥΗΩΕ5-Ο37 
 
ΘΕΜΑ : ανανέωση αδείας της καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή  «Καµίνια» οικισµού 
Ρατζακλί  της ∆ηµ. Κοινότητας Σκάλας- ∆.Ε. Ελειού- Πρόννων». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 4ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Ανανέωση άδειας καντίνας»θέτει υπόψη  της Επιτροπής τα 
παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 5272/23-2-2017 αίτηση του Μιχαλιτσιάνου Αθανασίου του Άγγελου  µε 
την οποία ζητεί την ανανέωση της καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή  «Καµίνια» οικισµού Ρατζακλί  
της ∆ηµ. Κοινότητας Σκάλας- ∆.Ε. Ελειού- Πρόννων», ο ανωτέρω έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την  ανανέωση της αναφερόµενης καντίνας. 
 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Μιχαλιτσιάνου Αθανασίου του  Άγγελου  , µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά την ανανέωση άδειας καντίνας 
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

                                         
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Χορηγεί στον  κ. Μιχαλιτσιάνο Αθανασίο του  Άγγελου  την ανανέωση αδείας της καντίνας που 
βρίσκεται στην περιοχή  «Καµίνια» οικισµού Ρατζακλί  της ∆ηµ. Κοινότητας Σκάλας- ∆.Ε. Ελειού- 
Πρόννων», ο ανωτέρω έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την  ανανέωση της 
αναφερόµενης καντίνας. 

 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   19 /2017                                                                        Α∆Α: 6ΥΣΟΩΕ5-Ε56 
 

ΘΕΜΑ : χορήγηση  άδειας λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή 
«Βούτη» -παραλία Αγίας Κυριακής –∆ηµοτικής Ενότητας    Αργοστολίου. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 3ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Χορήγηση  άδειας λειτουργίας  καντίνας»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
1. Σας υποβάλλουµε την υπ΄αριθ. 4648/17-2-2017 αίτηση του Γασπαράτου Κωνσταντίνου του  
         ∆ιονυσίου µε την οποία ζητεί την  χορήγηση  άδειας λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στην 
περιοχή «Βούτη» -παραλία Αγίας Κυριακής –∆ήµου   Αργοστολίου.  
 
                 Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο εµπόριο 2016. 
 
 Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το 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   του  κ. Γασπαράτου Κωνσταντίνου του   ∆ιονυσίου, µαζί µε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά την άδειας καντίνας 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον  κ. Γασπαράτο  Κωνσταντίνο του  ∆ιονυσίου  άδεια  λειτουργίας καντίνας σε  
 ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή «Βούτη» -παραλία Αγίας Κυριακής –∆ηµοτικής Ενότητας  Αργοστολίου.  
Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο εµπόριο 2016. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   20 /2017                                                              Α∆Α: 68Ρ5ΩΕ5-6ΟΩ 
 
ΘΕΜΑ : Συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων άρθρου 10  της 36873/2007 Κ.Υ.Α βάσει των  

διενεργηθέντων ελέγχων  της αρμόδιας Επιτροπής Παιδότοπων. 
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Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ από την όλη διαδικασία της συζήτησης του  θέµατος. 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκλήθη  σε ακρόαση   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος   προκειµένου να καταθέσει 
τις απόψεις του ο εκπρόσωπος της εταιρίας του Εµπορικού  Κέντρου στα ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου 
Κατάστηµα SMART CAFÉ  µε  κοινοποίηση  της  µε την αριθµό πρωτ. 7790/20-03-2017  πρόσκλησης  
για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. 7799/20-03-17 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής . 

Σε απάντηση  της ανωτέρω πρόσκλησης σε ακρόαση ο εκπρόσωπος της εταιρίας του Εµπορικού  
Κέντρου στα ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου Κατάστηµα SMART CAFÉ κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος  κατέθεσε 
ενώπιον της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις απόψεις του µε το υπ αρίθ. πρωτ.8690/28-03-2017 
έγγραφό του . 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια  δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Τµήµατος  αδειοδοτήσεων και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 5ο Θέµα   της 
ηµερήσιας διάταξης «Συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων άρθρου 10  της 36873/2007 Κ.Υ.Α βάσει 
των  διενεργηθέντων ελέγχων  της αρµόδιας Επιτροπής Παιδότοπων.» θέτει υπόψη  της Επιτροπής την 
µε αρίθ. πρωτ. 5400/24-02-2017 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια η κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη ανέγνωσε τις µε το υπ αρίθ. πρωτ.8690/28-03-2017 απόψεις 
του εκπρόσωπου της εταιρίας του Εµπορικού  Κέντρου στα ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου Κατάστηµα 
SMART CAFÉ κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου στις οποίες   αναφέρεται ότι ‘όπως αποδεικνύεται από τις 
αυτοψίες του αρµοδίου οργάνου δεν υπήρχε λειτουργία παιδότοπου και η τοποθέτηση κάποιων 
παιδικών  παιχνιδιών έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων του χώρου για να λειτουργήσει 
ως παιδότοπος στο µέλλον  η οποία (διερεύνηση) και κατέληξε σε θετική αποτίµηση και η εν λόγω 
εταιρεία κατέθεσε σχετική αίτηση στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου και ελήφθη η αρίθ. 13/21-03-
2017 απόφασή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.3/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 21/3/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  13/2017                                 
                                                                                  Περίληψη  
                                                                  Προέγκριση άδειας λειτουργιάς  
           Καταστήµατος «επιχ. Μαζικής εστίασης παρασκευής και ∆ιάθεσης                            
    Προχείρου  γεύµατος και λειτουργία παιδότοπου» του κ Μιχαλάτου Θεόφιλου      
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 21/3/2017 ηµέρα εβδοµάδος  Τρίτη και ώρα 19.00 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 7 ήτοι: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                              ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                   
 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                              ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                        
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                     ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                     
 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                             ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                     
 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                                                                                                                      
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                        
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε αίτηση για  Προέγκριση άδειας ίδρυσης για λειτουργία καταστήµατος «Επιχείρηση µαζικής 
εστίασης Παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)- και λειτουργία 
κλειστού παιδότοπου» του κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου   που βρίσκεται στην έκτος σχεδίου περιοχή 
πλησίον οικισµού Κοκολάτων θέση Κοκκύλια πρότεινε να  χορηγηθεί η προέγκριση άδειας 
καταστήµατος λόγω του ότι συντρέχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά 
που προσκοµίσθηκαν και την εισήγηση της αρµόδιας  υπηρεσίας.  
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα  αποφάσισε  να χορηγηθεί η 
Προέγκριση άδειας ίδρυσης για λειτουργία καταστήµατος«Επιχείρηση µαζικής εστίασης Παρασκευής 
και διάθεσης προχείρου γεύµατος (ζεστής -κρύας κουζίνας)- και λειτουργία κλειστού παιδότοπου» του 
κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου   που βρίσκεται στην έκτος σχεδίου περιοχή πλησίον οικισµού Κοκολάτων 
θέση Κοκκύλια λόγω του ότι συντρέχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά 
που προσκοµίσθηκαν και την εισήγηση της αρµόδιας  υπηρεσίας. 
Η προέγκριση ισχύει για τρεις(3) µήνες µε δυνατότητα παρατάσεως για δυο(2) µήνες κατόπιν 
αιτήσεως.      
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  13/2017. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                       Αργοστόλι 22 Μαρτίου  2017  
                                           
                                        Ο    Πρόεδρος του Συµβουλίου  
                                            ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ   
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής : α) επειδή στις παραπάνω  αυτοψίες της αρµόδιας Επιτροπής δεν 
διαπιστώθηκε η λειτουργία παιδότοπου και β) επειδή σύµφωνα µε την αρίθ. 13/21-03-2017 απόφαση   
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  προεγκρίθηκε  η άδεια ίδρυσης λειτουργίας καταστήµατος 
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης Παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύµατος (ζεστής -κρύας 
κουζίνας)- και λειτουργία κλειστού παιδότοπου» του κ. Μιχαλάτου Θεόφιλου, προτείνει να µην 
επιβληθούν οι κυρώσεις του  άρθρου 10  της ΚΥΑ 36873/2007 για την λειτουργία παιδότοπου χωρίς 
την προβλεπόµενη άδεια . 
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων –Γάκης Μιχαήλ- Κεκάτος Ευάγγελος – 
Αποστολάτος Γεράσιµος και Βανδώρος Παναγής. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• µε αρίθ. πρωτ. 5400/24-02-2017 εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
• την αρίθ. 13/21-03-2017 απόφαση   της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
• τις  µε αρίθ. πρωτ.8690/28-03-2017 απόψεις του εκπρόσωπου της εταιρίας του Εµπορικού  

Κέντρου στα ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου. 
• και την εισήγηση του Προέδρου :  

 
                                                        
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Να µην επιβληθούν οι κυρώσεις του  άρθρου 10  της  ΚΥΑ 36873/2007 γ λειτουργίας παιδότοπου 
χωρίς την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία άδεια  στην εταιρία του Εµπορικού  Κέντρου στα 
ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου Κατάστηµα SMART CAFÉ   διότι :  α) από τις   αυτοψίες που πραγµατοποίησε 
η  αρµόδια Επιτροπή δεν διαπιστώθηκε η λειτουργία παιδότοπου και β) διότι µε την αρίθ. 13/21-03-
2017 απόφαση   της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εκδόθηκε η προέγκριση  άδειας  ίδρυσης  
λειτουργίας καταστήµατος«Επιχείρηση µαζικής εστίασης Παρασκευής και διάθεσης προχείρου 
γεύµατος (ζεστής -κρύας κουζίνας)- και λειτουργία κλειστού παιδότοπου» στον  κ. Μιχαλάτο Θεόφιλο   
που βρίσκεται στην έκτος σχεδίου περιοχή πλησίον οικισµού Κοκολάτων θέση Κοκκύλια. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  21 /2017                                                               Α∆Α: 6ΩΥΑΩΕ5-Φ7Π 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό και 
οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 
2017. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία   εισηγούµενη  
το 6ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
τον καθορισµό και οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  για το έτος 2017.»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 
7564/16/03/2017 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 
 
Mε την αριθ. 35/2017 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση του γνωµοδότησε 
και εισηγήθηκε στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων να µην εγκρίνει νέες άδειες υπαιθρίου εµπορίου 
(πλανόδιου και στάσιµου) στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς αφού υπάρχουν ήδη δέκα θέσεις αδιάθετες από το 
έτος 2016 οι οποίες µεταφέρονται στο έτος 2017. Εισηγήθηκε να δοθούν πέντε βραχυχρόνιες  άδειες 
για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευµάτων και εκκρεµεί η σχετική απόφαση. 
Με την αριθ. 10561/2558/22-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
εγκρίθηκαν τα ανωτέρω και  θα πρέπει να προσδιοριστούν οι χώροι που θα ασκηθεί το υπαίθριο 
στάσιµο εµπόριο. 
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 
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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». 
 
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:  
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: 
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που 
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής υπαίθριας διαφήµισης...» 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.. 
   Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή 
οικισµού , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγηση της , µετά από γνώµη του οικείου 
τοπικού συµβουλίου. 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνώµη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθόσον 
δεν αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια µιας από αυτές 
Ωστόσο µε το αριθ. 2888/-1-02-2017 έγγραφο µας προς τις ∆.Ε ζητήθηκαν οι προτάσεις για χώρους 
στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες και ανταποκρίθηκαν οι κάτωθι: 

1. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την 8/2017 απόφαση της  προτείνει χώρο για τα είδη 
λαϊκής τέχνης, τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες, τα χειροτεχνήµατα και τα είδη οικοτεχνίας στην 
οδό Ριζοσπαστών, για τα είδη πρωτογενούς τοµέα στον παραλιακό δρόµο από ΚΤΕΛ προς 
στάδιο Αργοστολίου  στον περιφερειακό δρόµο Αργοστολίου Κρανιάς µε προϋπόθεση: 
1)τοποθέτησης παροχών ρεύµατος και µετρητών µε χρέωση του λογαριασµού ηλεκτρικού 
ρεύµατος στους χρήστες 2) οριοθέτησης και αρίθµησης των θέσεων διαστάσεων 2,5 µ. Χ 3,5 
µ. Εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω η ∆ηµοτική Κοινότητα θα επανεξετάσει το θέµα.   

2. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου µε την 2/2017 απόφαση της προτείνει τις ήδη υπάρχουσες 
στεγασµένες θέσεις στην αρχή της οδού Λαυράγκα, µε δυνατότητα επέκτασης, τους 
παρακείµενους πεζόδροµους Γρηγορίου Λαµπράκη, Τζων Κέννεντυ και Θάνου Μπασιά και 
εντός χερσαίας ζώνης λιµένος που δεν είναι αρµοδιότητας ∆ήµου 

3. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου µε την 1/2017 απόφαση της προτείνει τρεις θέσεις για 
ψευδοκοσµήµατα και µία για πώληση καλαµποκιού σε σηµεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις χωρίς να τα προσδιορίζει 

4. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Σκάλας µε την 1/2017 απόφαση της δεν επιθυµεί άσκηση υπαιθρίου 
εµπορίου στα όρια της 

5. Η τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας µε την 1/2017 απόφαση της προτείνει χώρο 3 τ.µ. 
πλησίον της πιάτσας ταξί επί της κεντρικής πλατείας Αγίας Ευφηµίας για είδη λαϊκής τέχνης, 
χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής, ποπ κορν, κ.λ.π σε κοινόχρηστο χώρο 

6. Η Τοπική Κοινότητα Αγκώνα µε το αριθ. πρωτ. 2982/2-2-2017 έγγραφο της προτείνει µία θέση 
για προϊόντα οικοτεχνίας και είδη λαϊκής τέχνης στον κοινόχρηστο χώρο του παλαιού 
ελαιοτριβείου της Τοπικής Κοινότητας. 

 
Ο αριθµός αδειών ανά κατηγορία όπως έχει προσδιοριστεί µε την 35/2017 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς προβλέπει:  
Α. Α∆ΕΙΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΗΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ): δέκα (10) 
Β. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ σε αδειούχους υπαιθρίου εµπορίου πέντε (5)  
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Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τον καθορισµό των θέσεων στάσιµου εµπορίου κατά κατηγορία 
Από τα στοιχεία που εστάλλησαν και προς διευκόλυνση του συλλογικού οργάνου κατηγοριοποιούµε 
τις θέσεις ανά δηµοτική ή τοπική κοινότητα ανάλογα µε το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αναλυτικά ως 
εξής: 
 
Κατηγορία υπαιθρίου 
εµπορίου 

∆ηµοτική – Τοπική 
Κοινότητα 

Οδός - θέση ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Αργοστόλι 
 
 

Ριζοσπαστών –
Από ΚΤΕΛ προς 
Στάδιο- Περιφ. 
∆ρόµο Αργ/λίου 
Κρανιάς 

Ληξούρι Λαυράγκα 
Γρ. Λαµπράκη 
Τζων Κέννεντυ 
Θάνου Μπασιά 

Πόρος  
Αγία Ευφηµία Πιάτσα ταξί στην 

πλατεία 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

Αγκώνας Παλαιό 
ελαιοτριβείο 

 
10 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 

Αργοστόλι 
 

Στο τέλος της οδού 
Ριζοσπαστών. 
 

5 

 
Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανωτέρω χωροθέτηση συµπληρώνοντας θέσεις 
εφόσον κρίνετε σκόπιµο. Οι διαστάσεις χώρου προτείνεται να παραµείνουν 2,50µΧ1,50µ. Όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις που θέτει η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου προκειµένου να επανεξετάσει 
το θέµα αυτές αποτελούν αντικείµενο σύνταξης κανονισµού που θα συνταχθεί προσεχώς διότι 
επίκειται νέα νοµοθεσία όσον αφορά το στάσιµο εµπόριο.  
 
  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:     ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση: 
Ο Πρόεδρος συµπληρώνοντας την εισήγηση ως προς το Αργοστόλι διευκρινίζει  ότι ορίζεται η οδός 
Ριζοσπαστών µόνο το κοµµάτι του δρόµου που είναι χαρακτηρισµένος ως πεζόδοµος και σε χώρο που 
δεν εµποδίζουν την είσοδο των καταστηµάτων ,σε περίπτωση δε που λόγω έργων δεν µπορεί θα 
χρησιµοποιηθεί ο χώρος αυτός ο ∆ήµος δεν οφείλει καµία αποζηµίωση. 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος αφού επισηµαίνει ότι πρέπει να υπάρχει µια ελαστικότητα µε δεδοµένο 
των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά  , συµπληρώνει ότι για την οδό 
Γρηγορίου Λαµπράκη στο Ληξούρι που προτείνεται από την ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου ως χώρος 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επειδή υπάρχουν συναφείς δραστηριότητες των µικροπολιτών  µε τους  
καταστηµατάρχες και θα υπάρξει σύγκρουση για τον λόγο αυτό   προτείνει η  ∆ηµοτική Κοινότητα 
Ληξουρίου να επανεξετάσει της πρότασή της ως προς την οδό Γρηγορίου Λαµπράκη και ψηφίζει την 
πρότασή του. 
Ο κ. Παρίσης Ηλίας δηλώνει ότι για το Ληξούρι ως χώρος υπαίθριου στάσιµου εµπορίου συµφωνεί 
µόνο µε την οδό Λαυράγκα και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Ματιάτο ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων –
Αποστολατος Γεράσιµος – Κεκάτος Ευάγγελος – Γάκης Μιχαήλ και  Βανδώρος Παναγής. 
  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 7564/16/03/2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
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                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό και οριοθέτηση χώρων 
άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου για το έτος 2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως 
παρακάτω: 
 
Κατηγορία υπαιθρίου 
εµπορίου 

∆ηµοτική – Τοπική 
Κοινότητα 

Οδός - θέση ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

Αργοστόλι 
 
 

Ριζοσπαστών (µε  
–Από ΚΤΕΛ προς 
Στάδιο- Περιφ. 
∆ρόµο Αργ/λίου 
Κρανιάς 

Ληξούρι Λαυράγκα 
Γρ. Λαµπράκη 
Τζων Κέννεντυ 
Θάνου Μπασιά 

Πόρος  
Αγία Ευφηµία Πιάτσα ταξί στην 

πλατεία 

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

Αγκώνας Παλαιό 
ελαιοτριβείο 

 
10 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 

  
Στο τέλος της οδού 
Ριζοσπαστών. 
 

5 

 
Οι διαστάσεις χώρου προτείνεται να παραµείνουν 2,50µΧ1,50µ. 
Για το Αργοστόλι ορίζεται η οδός Ριζοσπαστών µόνο το κοµµάτι του δρόµου που είναι 
χαρακτηρισµένος ως πεζοδρόµος και σε χώρο που δεν εµποδίζουν την είσοδο των καταστηµάτων ,σε 
περίπτωση δε που λόγω έργων δεν µπορεί θα χρησιµοποιηθεί ο χώρος αυτός ο ∆ήµος δεν οφείλει 
καµία αποζηµίωση. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   22 /2017                                                        Α∆Α: Ω11ΥΩΕ5-5ΟΟ 
 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκατάστασης νέας παιδικής 
χαράς στην Λακήθρα . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος  το 7ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
εγκατάστασης νέας παιδικής χαράς στην Λακήθρα»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 
2/22-02-2017 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Λακήθρας σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα 
εκφράζουν την θετική γνώµη τους για την χωροθέτηση νέας παιδικής χαράς σε δηµοτικό ακίνητο 
(πλησίον νηπιαγωγείου ).  
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 2-03-2017  εισήγηση του Εντεταλµένου Συµβούλου 
της ∆.Ε Λειβαθούς κ. Ηλία Κουρκουµέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΚΗΘΡΑ ( ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς) 
 
Προκειµένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής για την δηµιουργία πρότυπων 
πιστοποιηµένων παιδικών χαρών , µία σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα, για την περιοχή ρης Λειβαθούς 
καταρχάς προτάθηκε από τον Εντεταλµένο  Σύµβουλο  η κατασκευή παιδικής χαράς στην περιοχή της 
Λακήθρας και συγκεκριµένα στον χώρο πλησίον του Νηπιαγωγείου. 
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Ο χώρος εξετάστηκε από την Υπηρεσία και κρίθηκε επιλέξιµος και συνακόλουθα κλήθηκε το συµβούλιο 
της τοπικής κοινότητας Λακήθρας να εκφράσει την γνώµη του , λαµβάνοντας την 2/2017 αποφασή του. 
Ο δηµοτικός χώρος του περιβάλλοντος του κτηρίου του Νηπιαγωγείου φιλοξενεί ήδη και γήπεδο 
µπάσκετ και είναι προσβάσιµος για  χρήση από τα παιδιά. Η χρήση γης που επιτρέπει την δηµιουργία 
παιδικής χαράς βεβαιώνεται µε το α.π 495/23-02-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης. 
Σύµφωνα µε το α.π 5290/23-02-2017 Σχέδιο του Αρχιτέκτονα του ∆ήµου και τα προσαρτήµατα αυτού 
(περιγραφή του χώρου και Η/Μ µελέτη) ο συνολικός χώρος στον οποίο προτείνεται η δηµιουργία της 
παιδικής χαράς έχει επιφάνεια 290 τ.µ. 
  
Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την αρίθµ. 28492/11-05-
2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την 
υπ αρίθ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25-07-2014) , ο χώρος θα διαµορφωθεί 
κατάλληλα µε περίφραξη κατάλληλη για παιδικές χαρές κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα  ΕΝ1177:2008 
κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού µε δηµόσια σύµβαση και θα µπορεί να υποδεχθεί παιδιά απί 1-14 
ετών. Στο σύνολό του ο χώρος της φυσικής του θέσης , θα αποτελέσει έναν πόλο έλξης ψυχαγωγίας 
των παιδιών καθώς και αθλητικής άσκησης στο παρακείµενο γήπεδο µπάσκετ. 
 
Παρακαλούµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την εισήγηση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο της εγκατάστασης νέας πρότυπης παιδικής χαράς στην Λακήθρα 
συνολικής επιφανείας 290 τ.µ  σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. 
  Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος Λειβαθούς : Ηλίας Κουρκουµέλης. 
  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
                την 2/22-02-2017 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Λακήθρας 
                 την από 2-03-2017  εισήγηση του Εντεταλµένου Συµβούλου της ∆.Ε Λειβαθούς 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  
Γνωµοδοτεί  θετικά  και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  εγκατάσταση  νέας 
πρότυπης παιδικής χαράς στην Λακήθρα (πλησίον του νηπιαγωγείου ) συνολικής επιφανείας 290 τ.µ     
και σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια  του Αρχιτέκτονα του ∆ήµου και τα προσαρτήµατα αυτού 
(περιγραφή του χώρου και Η/Μ µελέτη). 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  23  /2017                                                                    Α∆Α: ΩΜ1ΓΩΕ5-9ΝΕ 
 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 2/27-01-2017 απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας  σύµφωνα µε την 
από 9-02-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  της  εισήγησης της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 8ο 
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Τροποποίηση της 2/27-01-2017 απόφασης  της Επιτροπής 
Ποιότητας  σύµφωνα µε την από 9-2-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  της  εισήγησης της αρµόδιας 
Υπηρεσίας.»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την αριθ. 2/27-01-2017 απόφαση της µε θέµα 
«Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για  κυκλοφοριακή   ρύθµιση 
σχολικού συγκροτήµατος   1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου» σύµφωνα µε την οποία Γνωµοδοτεί και 
εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα  παρακάτω:  
 
1) Την έγκριση της εφαρµογής της  κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να 
αφορά τις δύο (2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου 
Αργοστολίου και αναλυτικά : 

1i) δύο (2) διαβάσεις πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών & των τροχοφόρων) και 
απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της κάθε διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 



 49 

παρ.2α του ΚΟΚ), µε οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη 
κατακόρυφη σήµανση επί των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 

1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) εισόδους/εξόδους των 
µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου 
να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση 
των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 3η είσοδος. 

Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 851/9-02-2017  σε ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
Ο Πρόεδρος προτείνει αναλυτικά την τροποποίηση την 2/2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ όπως 
παρακάτω:  
1) Να  εγκριθεί  η  εφαρµογή  κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να αφορά τις 
δύο (2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου για 
την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών δηλαδή  : 
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1i) τέσσερες  (4) διαβάσεις πεζών συνολικά (δηλαδή , µία διάβαση πριν και µία διάβαση µετά , 

της κάθε µίας από τις δύο εισόδους µαθητών) και απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της κάθε διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ), προσδιορισµένη µε 
οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση επί 
των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 

1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) εισόδους/εξόδους των 
µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου 
να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση 
των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 3η είσοδος. 

Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
               την 2/27-01-2017 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 
                την µε αριθµ. πρωτ. 851/9-02-2017  σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
1)  Εγκρίνει  την  εφαρµογή  κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να αφορά τις 
δύο (2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου για 
την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών δηλαδή  : 

1i) τέσσερες  (4) διαβάσεις πεζών συνολικά (δηλαδή , µία διάβαση πριν και µία διάβαση µετά , 

της κάθε µίας από τις δύο εισόδους µαθητών) και απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της κάθε διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ), προσδιορισµένη µε 
οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση επί 
των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 

1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) εισόδους/εξόδους των 
µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου 
να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση 
των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 3η είσοδος.Η προµήθεια και 
υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  24  /2017                                                        Α∆Α: 69Π1ΩΕ5-ΤΘΠ 
 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή 
ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων γκαράζ 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 9ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων γκαράζ 1ου & 2ου Λυκείου 
Αργοστολίου» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 2262/26-01-2017 
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
 
Ο Πρόεδρος προτείνει να  εγκριθεί  η  εφαρµογή  κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, 
που να αφορά την είσοδο / έξοδο οχηµάτων προς το κλειστό γκαράζ  του σχολικού συγκροτήµατος 1ου 
& 2ου Λυκείου Αργοστολίου ,  δηλαδή   την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της Λεωφ. 
Κεφαλλήνων έµπροσθεν της ράµπας προς το κλειστό γκαρά του σχολικού συγκροτήµατος  µε τον 
υποβιβασµό του κρασπέδου κα την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης των οχηµάτων. 

Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
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και αφού έλαβε υπόψη της:  
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αριθ.2/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  

                την µε αριθµ. πρωτ. 2262/26-01-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
 
Την   έγκριση της   εφαρµογής της   κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της οδού  Λεωφ. Κεφαλλήνων, που 
να αφορά την είσοδο / έξοδο οχηµάτων προς το κλειστό γκαράζ  του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 
2ου Λυκείου Αργοστολίου ,  δηλαδή   την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της Λεωφ. 
Κεφαλλήνων έµπροσθεν της ράµπας προς το κλειστό γκαράζ του σχολικού συγκροτήµατος , µε τον 
υποβιβασµό του κρασπέδου κα την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης των οχηµάτων. 

Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   25 /2017                                                     Α∆Α: 7ΚΗΞΩΕ5-ΥΕΘ    
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για 
παραχώρηση  χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη 
το 12ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
πρότασης για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.»θέτει υπόψη  της Επιτροπής τα 
παρακάτω :  
 
Με την αρίθ. πρωτ.1579/20-01-2017 αίτησή του ο κ. Τζωρτζάτος Αργύριος του Χρήστου κάτοικος 
∆ιλινάτων , ζητά να του παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος ανάµεσα στο βενζινάδικο του 
Αναστασιάδη και το περίπτερο Σούλα στην οδό Αντώνη Τρίτση στο Αργοστόλι  για την πώληση 
κάρβουνου.   
Η Τοπική  Κοινότητα  Αργοστολίου σύµφωνα µε την 2/2017 απόφαση της οµόφωνα αποφάσισε την 
αιτούµενη παραχώρηση του χώρου για την προσωρινή στάθµευση µικρού επαγγελµατικού αγροτικού 
οχήµατος για πώληση κάρβουνου . 
Καλείστε  να γνωµοδοτήσετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 
διαστάσεων 1,50 Χ 2,50  ανάµεσα στο βενζινάδικο του Αναστασιάδη και το περίπτερο Σούλα στην οδό 
Αντώνη Τρίτση στο Αργοστόλι  για την πώληση κάρβουνου.   
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την 2/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                        
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου διαστάσεων 1,50 Χ 2,50 (στάσιµο εµπόριο)   ανάµεσα στο βενζινάδικο του 
Αναστασιάδη και το περίπτερο Σούλα στην οδό Αντώνη Τρίτση στο Αργοστόλι (προσωρινή 
στάθµευση µικρού επαγγελµατικού αγροτικού οχήµατος ) στον κ. Τζωρτζάτο Αργύριο του Χρήστου 
κάτοικου ∆ιλινάτων για την πώληση κάρβουνου. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   26 /2017 Α∆Α: 7ΝΟΓΩΕ5-0ΓΟ 

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  αιτήσεων 
εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων στον Πόρο. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το 10ο 
Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  
αιτήσεων εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων στον Πόρο.»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής  τις αιτήσεις της κ. Αικατερίνης Σεριάτου ιδιοκτήτριας περιπτέρου στο Λιµάνι του Πόρου 
σύµφωνα µε τις οποίες αιτείται λόγω οικονοµικής κρίσης να µην αλλάξει τον τύπο του περιπτέρου της 
.Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 42738/16 /9-01-2017 εισήγηση της  
Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:  
Ο Πρόεδρος στην συνέχεια αναφέρει ότι  επειδή η Τεχνική Υπηρεσία δεν προβάλει αντικειµενικό   λόγο 
µη ικανοποίησης του αιτήµατος αλλά αντιθέτως µε την εισήγησή της αποδέχεται όλες τις εναλλακτικές 
τελικού αποτελέσµατος του αιτήµατος και επειδή  το  περίπτερο δεν  καταλαµβάνει συνολικό 
κοινόχρηστο χώρο  πάνω από 10τ.µ. προτείνει την αποδοχή του αιτήµατος  και την  έγκριση 
κατ εξαίρεση του Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς διατήρησης των 
υφιστάµενων κατασκευών. 
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  και αφού έλαβε υπόψη της:  
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• µε αρίθµ. πρωτ. 42738/16 /9-01-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                        
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:  
Επειδή η Τεχνική Υπηρεσία δεν προβάλει αντικειµενικό   λόγο µη ικανοποίησης του αιτήµατος αλλά 
αντιθέτως µε την εισήγησή της αποδέχεται όλες τις εναλλακτικές τελικού αποτελέσµατος του αιτήµατος  
και επειδή  το  περίπτερο δεν  καταλαµβάνει συνολικό κοινόχρηστο χώρο  πάνω από 10 τ.µ. 
εισηγείται την έγκριση  κατ εξαίρεση του Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς διατήρησης  των υφιστάµενων κατασκευών στο περίπτερο της κ. Αικατερίνης 
Σεριάτου που βρίσκεται  στο  Λιµάνι  του Πόρου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   27 /2017                                                              Α∆Α: 613ΛΩΕ5-ΛΚΒ 
 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  αιτήσεων 
εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων στον Πόρο. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το 10ο 
Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  
αιτήσεων εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων στον Πόρο.»θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής  τις αιτήσεις της κ. Παναγάτου Ελένης  ιδιοκτήτριας περιπτέρου στην κεντρική Πλατεία 
Πόρου σύµφωνα µε τις οποίες αιτείται λόγω οικονοµικής κρίσης να µην αλλάξει τον τύπο του 
περιπτέρου της .Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 41734/16 /9-01-2017 
εισήγηση της  Τεχνικής Υπηρεσίας για το εν λόγω θέµα  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:  
Ο Πρόεδρος στην συνέχεια αναφέρει ότι  επειδή η Τεχνική Υπηρεσία δεν προβάλει αντικειµενικό   λόγο 
µη ικανοποίησης του αιτήµατος αλλά αντιθέτως µε την εισήγησή της αποδέχεται όλες τις εναλλακτικές 
τελικού αποτελέσµατος του αιτήµατος και επειδή  το  περίπτερο δεν  καταλαµβάνει συνολικό 
κοινόχρηστο χώρο  πάνω από 10τ.µ. προτείνει την αποδοχή του αιτήµατος  και την  έγκριση 
κατ εξαίρεση του Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς διατήρησης των 
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υφιστάµενων κατασκευών. 
  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• µε αρίθµ. πρωτ. 41734/16 /9-01-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

 
                                                        
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα παρακάτω:  
Επειδή η Τεχνική Υπηρεσία δεν προβάλει αντικειµενικό   λόγο µη ικανοποίησης του αιτήµατος αλλά 
αντιθέτως µε την εισήγησή της αποδέχεται όλες τις εναλλακτικές τελικού αποτελέσµατος του αιτήµατος  
και επειδή  το  περίπτερο δεν  καταλαµβάνει συνολικό κοινόχρηστο χώρο  πάνω από 10 τ.µ. 
εισηγείται την έγκριση  κατ εξαίρεση του Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς διατήρησης  των υφιστάµενων κατασκευών στο περίπτερο της κ. Παναγάτου 
Ελένης  που βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία  του Πόρου. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                     2. Αποστολάτος Γεράσιμος                                                        

                                                                                                                    3.   Κεκάτος Ευάγγελος            
                                                                                                                    4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                             
                                                                                                                    5.   Βανδώρος Παναγής 
                                                                                                                    6.    Γάκης Μιχαήλ  
                                                                                                                    7.   Παρίσης Ηλίας  
 
     Α/ ∆ήµαρχος  
  Σπυρίδων Ματιάτος 
                                                                                                      
 

 


