
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11η Μαΐου 
2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 45/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άµεση εφαρµογή της αριθ. 2843/320&(2841/318/2541/275)5-4-
2012 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν του αριθ. 4345/536/2-5-2012 
εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου του  σχετικά µε το θέµα της ανάκλησης αδείας 
λειτουργίας καταστήµατος της Εταιρείας Γ. Κατερέλος – Α. Κατερέλος Ο.Ε. 
Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Μπαρ στα Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου  
 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 11 Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε επείγουσα συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 
17962/9-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Γεώργιος Θωµάς 

       3.    ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.       Βασίλειος Καµπίτσης    

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Κουρούκλης Αντώνιος και ο κ. Άγγελος  
Κατερέλος  

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη των µελών το αριθ. 4345/536/2-5-
2012 εξ. επείγον έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου το οποίο περιήλθε στην Επιτροπή την 8-5-
2012 µε θέµα: «Καταγγελία του κ. Αντωνίου Κουρούκλη για τη  µη συµµόρφωση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προς την αριθ. 
2843/320&(2841/318&2541/275)5-4-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου», το οποίο 
αναφέρει τα εξής: 

 «Κατόπιν της από 26-4-2012 έγγραφης καταγγελίας του κ. Αντωνίου Κουρούκλη, 
(φωτ/φο της οποίας σας αποστέλλουµε) αναφορικά µε µη συµµόρφωση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Οργανισµού σας προς την αριθ. 
2843/320&(2841/318&2541/275)5-4-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου σας γνωρίζουµε 
τα εξής: 

Η εν λόγω απόφαση του κ. Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 154 του 
Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 



3852/2010 και µε τα διαλαµβανόµενα της εγκ. (11) 7666/7-2-2007 ΥΠΕΣ είναι 
εκτελεστή και η Επιτροπή σας έχει δέσµια υποχρέωση να την εφαρµόσει και να µην 
κωλυσιεργεί αναβάλλοντας τη λήψη απόφασης µε το επιχείρηµα ότι έχει υποβληθεί 
προσφυγή κατά αυτής στην Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. Κέρκυρας.  

Στην περίπτωση που η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα δεν εφαρµοστεί άµεσα, τα 
µέλη της Επιτροπής σας διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία 
ελέγχεται πειθαρχικά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 7 143 του Ν. 3463/2006, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 233 & 234 του Ν. 3852/2010. 

Τέλος σας γνωρίζουµε ότι στην αριθ. 39/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Οργανισµού σας µε την οποία αναβάλλεται η λήψη απόφασης για 
ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της εταιρείας Γ. Κατερέλος – Α. 
Κατερέλος Ο.Ε., σε συµµόρφωση της αριθ. 2843/320& (2841/318&2541/275) 5-4-
2012 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, η οποία λήφθηκε στην υπηρεσία µας την 
30-4-2012 ασκείται έλεγχος νοµιµότητας από τον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και για τα 
αποτελέσµατα αυτού θα ενηµερωθείτε άµεσα µε την έκδοση απόφασης». 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών την υποχρεωτική 
συµµόρφωση στην αριθ. 2843/320& (2841/318&2541/275) 5-4-2012 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου µε βάση το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του. Τόνισε επίσης ότι δεν 
έχει έλθει µέχρι σήµερα νεώτερο έγγραφο των αρµοδίων Υπηρεσιών για επαναφορά 
όρων λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας του και 
προτείνει στα µέλη της Επιτροπής την άµεση ανάκληση της.  

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Κατερέλο Άγγελο ο οποίος ανέφερε ότι όσον 
αφορά τις πολεοδοµικές παραβάσεις έχουν τακτοποιηθεί και ήδη έχει προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. Έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά µε τον νοµικό 
Σύµβουλο της Αποκεντρωµένης κ. Παπαδόπουλο και τον διαβεβαίωσε ότι δεν 
υπάρχει πρόβληµα. Για το λόγο αυτό η επιτροπή Ποιότητας θα πρέπει να περιµένει 
την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής στην οποία έχει προσφύγει. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε το αριθ. 4345/536/2-5-2012 
εξ. επείγον έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος της Εταιρείας Γ. Κατερέλος – Α. 
Κατερέλος Ο.Ε. Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση Μπαρ στα 
Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου σε εφαρµογή της αριθ. 2843/320&(2841/318/2541/275)5-4-
2012 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου κατόπιν του αριθ. 4345/536/2-5-2012 
εξαιρετικά επείγοντος εγγράφου του   

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 


