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

της 5ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 17 η Μαΐου
2017 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 17 η Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 12:00 το
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13386/10-05-2017 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
πέντε (5) και αναλυτικά ως εξής:

τα

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Ματίατος Σπυρίδων
Μοσχονάς Αλέξανδρος
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Σαµούρης Σπύρίδων
3. Κεκάτος Ευάγγελος
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
4. Παρίσης Ηλίας
5. Γάκης Μιχαήλ
6. Βανδώρος Παναγής(προσήλθε µετά την έναρξη από την 40 /2017 και µετά)
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 29 /2017
Α∆Α: ΩΦΦ8ΩΕ5-ΒΓΤ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση ή µη αδείας λειτουργίας Κ.Υ.Ε λόγω
πολεοδοµικών παραβάσεων.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος µε την επωνυµία “ELLIS” της κ. Τσελέντη Αγγελικής µε την µηχανικό τους.
Στην κ. Τσελέντη Αγγελική σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ. 13387/10-05-2017 έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κοινοποιήθηκε η µε αριθ. πρωτ. 13386/10-05-2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση της
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6
του Ν 2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος αποτελεί και κλήση σε
ακρόαση.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση ή µη αδείας
λειτουργίας Κ.Υ.Ε λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ.
πρωτ. 10476/11-04-2017 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη στην οποία αναφέρονται τα
παρακάτω:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση ή µη αδείας λειτουργίας ΚΥΕ λόγω πολεοδοµικών
παραβάσεων
ΣΧΕΤ: Το αριθ. πρωτ. 2592/3-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Κεφαλλονιάς
Με το αριθ. πρωτ. 2592/3-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου
Κεφαλλονιάς διαβιβάσθηκε η από 3-10-2016 έκθεση αυτοψίας µε την οποία διαπιστώνονται:
α) αυθαίρετη κατασκευή κλειστού χώρου από σκελετό µε σιδεροσωλήνες και τέντα (πλευρικά στις δύο
πλευρές και επικάλυψη) κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος καταστήµατος «ΕLLIS» διαστάσεων
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1,70Χ4,80=8,16 τ.µ και ύψος 2,20µ έως 2,60µ. εντός του οποίου έχει τοποθετηθεί πάγκος και
εξοπλισµός για σέρβις
β) αυθαίρετη κατασκευή κλειστού χώρου από σκελετό µε σιδεροσωλήνες, ξύλινα καδρόνια και τέντα
(πλευρικά στις τρεις πλευρές και επικάλυψη) στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου του καταστήµατος
“ELLIS», διαστάσεων 6,80Χ7,20=49,00 τ.µ και ύψος 2,00 µ έως 2,80 µ (ατσούπι) το οποίο στεγάζει
τραπεζοκαθίσµατα.Τα ανωτέρω κατασκευάστηκαν χωρίς έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή άλλη
άδεια που απαιτεί την έγκριση συµβουλίου αρχιτεκτονικής (Σ.Α) για παραδοσιακούς οικισµούς.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα από το
χρόνο χορήγησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Εφόσον η ∆ιοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν
πολεοδοµικές παραβάσεις, οι οποίες βεβαιώνονται µε σχετική πράξη του αρµόδιου πολεοδοµικού
γραφείου, είναι υποχρεωµένη η εκδούσα αρχή (δηλ. ο δήµος) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας,
συνεπεία των πολεοδοµικών αυτών παραβάσεων, και να διατάξει το κλείσιµο (σφράγιση) του
καταστήµατος.
Στην προκειµένη περίπτωση ο ανωτέρω καταστηµατάρχης µε την Α/Α ∆ήλωση ένταξης στο Ν.
4178/2013 έχει προβεί σε υπαγωγή των ανωτέρω κατασκευών στις διατάξεις του ως άνω νόµου.
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να λάβει απόφαση για ανάκληση
ή µη της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την επωνυµία “ELLIS”
ιδιοκτησίας Τσελέντη Αγγελικής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/2006 συνεκτιµώντας
την ανωτέρω δήλωση υπαγωγής αφού προηγουµένως καλέσει σε ακρόαση την ιδιοκτήτρια σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/99.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων αναφέρει ότι εφόσον η παραπάνω καταστηµατάρχης µε την Α/Α
∆ήλωση ένταξης στο Ν. 4178/2013 έχει προβεί σε υπαγωγή των ανωτέρω αυθαιρέτων κατασκευών
στις διατάξεις του σχετικού νόµου δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης αδείας και προτείνει στα Μέλη της
Επιτροπής να αποφασίσουν για την ΜΗ ανάκληση της αδείας λειτουργίας του Καταστήµατος
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µε την επωνυµία “ELLIS” ιδιοκτησίας Τσελέντη Αγγελικής.
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ και Παρίσης Ηλίας.
Και λαµβάνοντας υπόψη:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και
την εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εφόσον η καταστηµατάρχης µε την επωνυµία “ELLIS” κ. Τσελέντη Αγγελική µε την Α/Α ∆ήλωση
ένταξης στο Ν. 4178/2013 έχει προβεί σε υπαγωγή των ανωτέρω αυθαιρέτων κατασκευών στις
διατάξεις του σχετικού νόµου δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης αδείας λειτουργίας του Καταστήµατος
Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30 /2017
Α∆Α: 7Γ0ΚΩΕ5-8ΛΜ
ΘΕΜΑ : 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.
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
72

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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 11036/19-4-2017 αίτηση της Μαυρίλα
Αναστασίας του ∆ηµοσθένη τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης
άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα:
Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτώνπρατήριο ελαίων και λιπών – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. », που
βρίσκεται στο Σινιόρι -∆ιβαράτα της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1697/30-6-16
βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί
δόµησης από το Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181 ∆/ 3-5-85),και οι χρήσεις γης του άρθρου 30 του ν. 4269 (
ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν απαγορεύεται η χρήση πρατηρίου
παραδοσιακών προϊόντων και πρόχειρου γεύµατος . Η συνολική επιφάνεια δόµησης είναι 300τ.µ.
ανά γήπεδο.
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. Μαυρίλα Αναστασίας του ∆ηµοσθένη 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. Μαυρίλα Αναστασία του ∆ηµοσθένη προέγκριση 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 , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1697/30-6-16 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί δόµησης από το Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181 ∆/ 35-85),και οι χρήσεις γης του άρθρου 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 ) σύµφωνα µε τα παραπάνω
δεν απαγορεύεται η χρήση πρατηρίου παραδοσιακών προϊόντων και πρόχειρου γεύµατος .
Η συνολική επιφάνεια δόµησης είναι 300τ.µ. ανά γήπεδο.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31 /2017
Α∆Α: Ω2ΕΨΩΕ5-ΚΝΚ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση
Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο -οπορωπολείο
και
Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου.
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.
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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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 12961/5-5-2017 αίτηση του Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπορωπολείο και Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της
∆.Ε. Ερίσσου. και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ.
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. Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Γερµενή Νικόλαο του Ιωάννη προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Μικτή
Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο -οπορωπολείο και
Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου διότι
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 32 /2017
Α∆Α: ΨΙΞ8ΩΕ5-ΙΦΣ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση
Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο -οπορωπολείο
και
Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου.
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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 12962/5-5-2017 αίτηση του Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο οπορωπολείο και Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της
∆.Ε. Ερίσσου και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ
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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. Γερµενή Νικολάου του Ιωάννη µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε
την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Γερµενή Νικόλαο του Ιωάννη προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Μικτή
Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο -οπορωπολείο και
Επιχείρηση Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων της ∆.Ε. Ερίσσου διότι
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 102/21-1-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η λειτουργία της αναφερόµενης δραστηριότητας µέχρι 300τ.µ.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 33 /2017
Α∆Α: 6ΗΜΝΩΕ5-ΗΝΖ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής
εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (
ζεστής και κρύας κουζίνας )», 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 διαβιβάζουµε την από 9460/3-4-2017 αίτηση του Μαυρόπουλου Ισαάκ του Γεωργίου τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και
προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στο Φισκάρδο της
∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 738/3-4-17 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο
Π.∆. 19-10-78 ( ΦΕΚ 594∆΄/13-11-78), και την αριθ. Π3386/1-10-86 (ΦΕΚ 1266/∆/31-12-86) Απόφ.
Νοµάρχη και επιτρέπεται η χρήση « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )».
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. Μαυρόπουλου Ισαάκ του Γεωργίου µαζί µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος
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•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Μαυρόπουλο Ισαάκ του Γεωργίου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
« Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς
πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου ,
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 738/3-4-17 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο Π.∆. 19-10-78
( ΦΕΚ 594∆΄/13-11-78), και την αριθ. Π3386/1-10-86 (ΦΕΚ 1266/∆/31-12-86) Απόφ. Νοµάρχη και
επιτρέπεται η χρήση « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και
προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )».

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34 /2017
Α∆Α: 78Η∆ΩΕ5-3ΥΨ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής
εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ( ζεστής
και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στα Σβορωνάτα 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 διαβιβάζουµε την α από 12926/5-5-2017 αίτηση του Κουρούκλη Γερασίµου του Γεωργίου τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στα Σβορωνάτα της ∆.Ε.
Λειβαθούς , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 995/5-5-17 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο
Π.∆. 24-5-85 ( ΦΕΚ 270 δ΄/31-5-85), επιτρέπεται η χρήση καταστήµατος υγειον. ενδιαφέροντος
εστιατορίου.
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. Κουρούκλη Γερασίµου 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
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Χορηγεί στον κ. Κουρούκλη Γεράσιµο του Γεωργίου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
« Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους
γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στα Σβορωνάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς ,
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 995/5-5-17 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο Π.∆. 24-5-85 (
ΦΕΚ 270 δ΄/31-5-85), επιτρέπεται η χρήση καταστήµατος υγειον. ενδιαφέροντος εστιατορίου.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35 /2017

Α∆Α: 7ΗΜΥΩΕ5-Φ08
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής
εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (
ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στον Μάγγανο 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 διαβιβάζουµε την από 10696/12-4-2017 αίτηση της Αντύπα Χριστίνας του Νικολάου τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στον Μάγγανο της ∆.Ε.
Ερίσου , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3317/26-10-2015 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται
στο Π.∆. 24-5-85 ( ΦΕΚ 181 ∆΄/3-5-85) και το άρθρο 30 ΤΟΥ ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142Α/28-6-14 ) όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16γ του άρθρου 10 του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ 269Α /24-12-14) , επιτρέπεται
η χρήση καταστήµατος υγειον. ενδιαφέροντος αναψυκτηρίων , καφενείων συνολικής επιφάνειας
δόµησης µέχρι 200τµ. ανά γήπεδο.
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. Αντύπα Χριστίνας του Νικολάου
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Αντύπα Χριστίνα του Νικολάου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
« Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου
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γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται στον Μάγγανο της ∆.Ε. Ερίσου , σύµφωνα
µε την υπ΄ αριθ. 3317/26-10-2015 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο Π.∆. 24-5-85
( ΦΕΚ 181 ∆΄/3-5-85) και το άρθρο 30 ΤΟΥ ν. 4269/14 (ΦΕΚ 142Α/28-6-14 ) όπως αντικαταστάθηκε µε
επιτρέπεται η χρήση
την παρ. 16γ του άρθρου 10 του Ν. 4315/14 (ΦΕΚ 269Α /24-12-14) ,
καταστήµατος υγειον. ενδιαφέροντος αναψυκτηρίων , καφενείων συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι
200τ.µ. ανά γήπεδο.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36 /2017
Α∆Α: 7ΝΟΩΩΕ5-Β70
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση
Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –
Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης
πρόχειρου γεύµατος» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας
Μαρκοπούλου ∆.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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ.13647/11-5-2017 αίτηση του Ανδρεάτου Σπυρίδωνος του Νικολάου
εκπρ/πο της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.» , τα συνοδεύοντα µε αυτή
δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Μικτή
Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο Άρτου, Ειδών
ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας
Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3161/99 οικοδοµική άδεια της
∆/νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος , στο συγκεκριµένο κτήριο συµπεριλαµβάνονται καταστήµατα.
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. Ανδρεάτου Σπυρίδωνος του Νικολάου
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε» προέγκριση άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο
Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της
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Τοπ. Κοινότητας Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3161/99
οικοδοµική άδεια της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος , στο συγκεκριµένο κτήριο συµπεριλαµβάνονται
καταστήµατα.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37 /2017
Α∆Α: ΩΕΞΗΩΕ5-ΠΣΦ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –Κάβα
εµφιαλωµένων ποτών και επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου
γεύµατος» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας Μαρκοπούλου
∆.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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ.13647/11-5-2017 αίτηση του Ανδρεάτου Σπυρίδωνος του Νικολάου
εκπρ/πο της εταιρείας «ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε.» , τα συνοδεύοντα µε αυτή
δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Μικτή
Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο Άρτου, Ειδών
ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος ΄΄ που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας
Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3161/99 οικοδοµική άδεια της
∆/νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος , στο συγκεκριµένο κτήριο συµπεριλαµβάνονται καταστήµατα.
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. Ανδρεάτου Σπυρίδωνος του Νικολάου
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην εταιρεία «ΑΝ∆ΡΕΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ κ΄ ΣΙΑ Ο.Ε» προέγκριση άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Πρατήριο
Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης
παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της
Τοπ. Κοινότητας Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, και σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 3161/99
οικοδοµική άδεια της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περ/ντος , στο συγκεκριµένο κτήριο συµπεριλαµβάνονται
καταστήµατα.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας
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πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38 /2017
Α∆Α: 7ΓΥΞΩΕ5-9ΑΑ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής
διάθεσης 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 ∆.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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 13646/11-5-2017 αίτηση του Βινιεράτου Ευάγγελου του Αλεξάνδρου ,
τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης 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 ∆.Ε.
Λειβαθούς, και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ 3035/27-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του
∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται
στο Π.∆. 24-4-85 ( ΦΕΚ 181 ∆΄/3-5-85) και επιτρέπονται οι χρήσεις εµπορικών καταστηµάτων (
κρεοπωλείων, παντοπωλείων) και καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών.
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. Βινιεράτου Ευάγγελου του Αλεξάνδρου
• 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 Βινιεράτο Ευάγγελο του Αλεξάνδρου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Κρεοπωλείο –ΠαντοπωλείοΠρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων Πρατήριο Άρτου –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – κατάστηµα
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» που βρίσκεται στα Τραυλιάτα ∆.Ε. Λειβαθούς,
και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ 3035/27-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι ,οι περιορισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο
Π.∆. 24-4-85 ( ΦΕΚ 181 ∆΄/3-5-85) και επιτρέπονται οι χρήσεις εµπορικών καταστηµάτων
( κρεοπωλείων, παντοπωλείων) και καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39 /2017

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

Α∆Α: ΩΤΠΥΩΕ5-Α5∆
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ΘΕΜΑ : Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής
εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄
κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσσου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,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 διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 10580/11-4-2017 αίτηση της Τσελέντη Αγγελικής του Παναγή , τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος ΄΄ Επιχείρηση µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄
διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας) ΄΄ που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε.
Ερίσσου. και σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 371/15-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς , επιτρέπεται η χρήσης της αναφερόµενης δραστηριότητας συνολικής επιφάνειας
δόµησης µέχρι 300τµ ανά γήπεδο.
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. Τσελέντη Αγγελικής του Παναγή
• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Τσελέντη Αγγελική του Παναγή προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ διάθεσης πλήρους
γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)» που βρίσκεται στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσσου και
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 371/15-2-16 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
επιτρέπεται η χρήσης της αναφερόµενης δραστηριότητας συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300
τ.µ ανά γήπεδο.

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.

µε την εισήγηση της

αρµόδιας Υπηρεσίας

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40 /2017 Α∆Α: 6ΡΘΧΩΕ5-6ΜΑ
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας
∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές
Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.» θέτει υπόψη των
Μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Σύµφωνα µε τον κανονισµό εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που εγκρίθηκε µε την
140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
είναι αρµόδια για της έκδοση ανακοίνωσης συµµετοχής σε εµποροπανηγύρεις µε τασσόµενη
προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών συµµετοχής. Κατόπιν τούτου προτείνεται η έκδοση της
σχετικής ανακοίνωσης που αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η
Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα
αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο
Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
∆ικαιούχοι συµµετοχής:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία,
πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της
εµποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
1. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
4. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του
αιτούντος
5. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του κανονισµού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, να δηµοσιευθεί
στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
• και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκδίδει ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας
∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων ‘όπως παρακάτω:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η
Ιουλίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και
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Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της
Θεοτόκου την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα
αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο
Αργοστόλι σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
∆ικαιούχοι συµµετοχής:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι
είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε
δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό
διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία,
πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της
εµποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
6. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο
7. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
8. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
9. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του
αιτούντος
10. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του κανονισµού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, να
δημοσιευθεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς.
(www.kefallonia.gov.gr) .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 41 /2017
Α∆Α: 6ΕΘΗΩΕ5-ΙΣΜ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή δένδρων στην οδό
∆ελλαδέτσιµα στο Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
κοπή δένδρων στην οδό ∆ελλαδέτσιµα στο Αργοστόλι. » θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την
µε αριθ. πρωτ. 43432/16-12-2016 διαβιβαστικό της προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου κ. Παπαδήµα Ευρύκλειας σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει τις αυτοψίες σε φίκους που
φύονται στην οδό ∆ελλαδέτσιµα 5 στο Αργοστόλι οι οποίες αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 20/21-03-2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου η οποία έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωµοδοτήσουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το κόψιµο των εν
λόγω δένδρων γιατί έχουν δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στα πεζοδρόµια και την αντικατάσταση
τους µε νέα δένδρα .
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
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•

την αριθ.20/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 24775/2016 αυτοψία του κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελλου της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
την από 25-11-2016 έκθεση αυτοψίας της κ. Ματαφιά Καλλιόπης υπαλλήλου της ∆/νσης
Περιβάλλοντος
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Για την αποµάκρυνση των 6 φίκων που φύονται στην οδό ∆ελλαδέτσιµα 5 στο Αργοστόλι και την
αντικατάσταση τους µε νέα δένδρα .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2017

Α∆Α: 6875ΩΕ5-ΗΡΛ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση
διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το πεζοδρόµο της οδού Ανδρέα Μεταξά 5 στο
Αργοστόλι .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το πεζοδρόµο της οδού Ανδρέα
Μεταξά 5 στο Αργοστόλι» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 4386/13-03-2017
διαβιβαστικό του αναπληρωτή προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου
Θεόδωρου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει την εισήγηση για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 16/21-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
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Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί , α) κυκλοφοριακή ρύθµιση επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 5 στο
Αργοστόλι που αφορά την είσοδο /έξοδο οχηµάτων στο σκεπαστό γκαράζ της φερόµενης ιδιοκτησίας
κ. Τζανετάτου Κωνσταντίνου ,δηλαδή , την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της εν λόγω οδικής
θέσης , µε τον υποβιβασµό του κρασπέδου και την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης οχηµάτων.
β) να κατασκευαστεί µε µέριµνα και δαπάνη του φερόµενου ιδιοκτήτη η ράµπα διέλευσης οχηµάτων
γκαράζ του πεζοδροµίου στην εν λόγω οδική θέση (σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που
εµφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ν. Κώνστα )
εξασφαλίζοντας συγχρόνως την εκατέρωθεν συνέχεια του πεζοδροµίου για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών ,καθώς και την ανεµπόδιστη και ασφαλή ροή των όµβριων υδάτων της
οδού. Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Ο αιτών κ. Τζανετάτος υποχρεούται να ενηµερώσει το ∆ήµο σε περίπτωση που αλλάξει χρήση ο
σκεπαστός χώρος στάθµευσης φερόµενης ιδιοκτησίας του στην παραπάνω οδό.
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 16/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 4386/10-03-2017 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί , α) κυκλοφοριακή ρύθµιση επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 5 στο Αργοστόλι που αφορά την
είσοδο /έξοδο οχηµάτων στο σκεπαστό γκαράζ της φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Τζανετάτου
Κωνσταντίνου ,δηλαδή , την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της εν λόγω οδικής θέσης , µε τον
υποβιβασµό του κρασπέδου και την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης οχηµάτων.
β) να κατασκευαστεί µε µέριµνα και δαπάνη του φερόµενου ιδιοκτήτη η ράµπα διέλευσης οχηµάτων
γκαράζ του πεζοδροµίου στην εν λόγω οδική θέση (σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες που
εµφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ν. Κώνστα )
εξασφαλίζοντας συγχρόνως την εκατέρωθεν συνέχεια του πεζοδροµίου για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών ,καθώς και την ανεµπόδιστη και ασφαλή ροή των όµβριων υδάτων της
οδού. Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Ο αιτών κ. Τζανετάτος υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο σε περίπτωση που αλλάξει
χρήση ο σκεπαστός χώρος στάθμευσης φερόμενης ιδιοκτησίας του στην παραπάνω οδό.

Α∆Α: Ω394ΩΕ5-7ΙΒ
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 43 /2017
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ
στην Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι .» θέτει υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 1142/8-03-2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή προϊσταµένου της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει την
εισήγηση για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 14/21-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην Λεωφόρο Βεργωτή 39
στο Αργοστόλι , µπροστά από την κατοικία του κ. Σκλάβου ∆ιονύσιου για το Ι.Χ ΚΕΒ 4973 για το
92

χρονικό διάστηµα έως 12-12-2018 (ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου Στάθµευσης ΑΜΕΑ και της άδειας
οδήγησης) Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ.14/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 1142/8-03-2017 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην Λεωφόρο Βεργωτή 39 στο Αργοστόλι ,
µπροστά από την κατοικία του κ. Σκλάβου ∆ιονύσιου για το Ι.Χ ΚΕΒ 4973 για το χρονικό διάστηµα
έως 12-12-2018 (ηµεροµηνία λήξης του ∆ελτίου Στάθµευσης ΑΜΕΑ και της άδειας οδήγησης) Η
προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Ο αιτών κ. Σκλάβος ∆ιονύσιος υποχρεούται , εφόσον επιθυµεί την ανανέωση παραχώρησης της εν
λόγω θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ , να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο για το ενδεχόµενο µεταβολής των στοιχείων που το
αφορούν , όπως αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλαγή αριθµού κυκλοφορίας του οχήµατος κ.λ.π
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44 /2017
Α∆Α: 7∆Φ5ΩΕ5-ΑΘΟ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατασκευή ξύλινου
πατώµατος στο πεζοδρόµιο της ιδού Ιθάκης 1 στο Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 7ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
κατασκευή ξύλινου πατώµατος στο πεζοδρόµιο της ιδού Ιθάκης 1 στο Αργοστόλι..» θέτει υπόψη των
Μελών της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 5306/13-03-2017 διαβιβαστικό του αναπληρωτή
προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου σύµφωνα µε την
οποία διαβιβάζει την εισήγηση για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 17/21-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να µην εγκριθεί η ξύλινη κατασκευής πατώµατος στο πεζοδρόµιο της οδού
Ιθάκης 1 στο Αργοστόλι µε σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων της επιχείρησης µε την
επωνυµία «ΟΙΝΟΨ» .
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας.
Ο κ. Βανδώρος Παναγής ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
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•
•

το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την αριθ.17/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 5306/10-03-2017 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να µην εγκριθεί η ξύλινη κατασκευής πατώµατος στο πεζοδρόµιο της οδού Ιθάκης 1 στο Αργοστόλι µε
σκοπό την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων της επιχείρησης µε την επωνυµία «ΟΙΝΟΨ» .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 45 /2017
Α∆Α : 61ΑΥΩΕ5-ΧΣΑ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση
διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το πεζοδρόµο της οδού Φωτεινού Πανά 20 στο
Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 8ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το πεζοδρόµο της οδού Φωτεινού
Πανά 20 στο Αργοστόλι.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 1462/8-03-2017
διαβιβαστικό του αναπληρωτή προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου
Θεόδωρου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει την εισήγηση για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 15/21-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία συµφωνεί µε την παραπάνω πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η εφαρµογή κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της οδού Φωτεινού Πανά
20 στο Αργοστόλι που αφορά την είσοδο /έξοδο οχηµάτων στο κλειστό γκαράζ της φερόµενης
ιδιοκτησίας της κ. Παναγιωτάκη Σταυρούλας ,δηλαδή , την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της
οδού Φωτεινού Πανά 20 στο Αργοστόλι, έµπροσθεν της εισόδου του κλειστού γκαράζ του εν λόγω
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κτιρίου µε την επισήµανση ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του εν λόγω γκαράζ θελήσει τον
υποβιβασµό του κρασπέδου για την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης οχηµάτων θα πρέπει να
υποβάλλει σχετικό αίτηµα στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία .Η
προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Η αιτούσα κ. Παναγιωτάκη υποχρεούται να ενηµερώσει το ∆ήµο σε περίπτωση που µεταβληθούν τα
στοιχεία νιµιµότητας του κλειστού χώρου στάθµευσης φερόµενης ιδιοκτησίας της ,στην οδό Φωτεινού
Πανά 20 στο Αργοστόλι.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 15/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 4386/10-03-2017 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί η εφαρµογή κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της οδού Φωτεινού Πανά 20 στο Αργοστόλι
που αφορά την είσοδο /έξοδο οχηµάτων στο κλειστό γκαράζ της φερόµενης ιδιοκτησίας της κ.
Παναγιωτάκη Σταυρούλας ,δηλαδή , την διέλευση οχηµάτων από το πεζοδρόµιο της οδού Φωτεινού
Πανά 20 στο Αργοστόλι, έµπροσθεν της εισόδου του κλειστού γκαράζ του εν λόγω κτιρίου µε την
επισήµανση ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του εν λόγω γκαράζ θελήσει τον υποβιβασµό του
κρασπέδου για την δηµιουργία σκάφης /ράµπας διέλευσης οχηµάτων θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό
αίτηµα στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς , µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία .Η προµήθεια και
υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Η αιτούσα κ. Παναγιωτάκη υποχρεούται να ενηµερώσει το ∆ήµο σε περίπτωση που µεταβληθούν τα
στοιχεία νοµιµότητας του κλειστού χώρου στάθµευσης φερόµενης ιδιοκτησίας της ,στην οδό Φωτεινού
Πανά 20 στο Αργοστόλι.

Α∆Α: ΩΠΗΩΕ5-ΤΦΝ
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 46 /2017
ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση
χώρου για το διεθνές φεστιβάλ Γυμναστικής.
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
παραχώρηση χώρου για το διεθνές φεστιβάλ Γυµναστικής.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής
την µε αριθ. πρωτ. 5441 22-02-2017 αίτηση του Προέδρου της οργανωτικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς
Φεστιβάλ Γυµναστικής Για Όλους κ. Στ. Μπασιαρδή σύµφωνα µε την οποία ζητείται η παραχώρηση
χρήσης της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί το έργο
την παραχώρηση της Πλατείας Καµπάνας για την πραγµατοποίηση του εν λόγω φεστιβάλ από την
Τετάρτη 28-06 έως και την Πέµπτη 29/06 /2017 για τις προπονήσεις και την διεξαγωγή τηε τελετής
έναρξης του 29ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Γυµναστικής Για Όλους
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 18/21-03-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία συµφωνεί για την παραχώρηση του εν λόγω χώρου για την
πραγµατοποίησης του 29ου Φεστιβάλ Γυµναστικής.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και σε
περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί το έργο την παραχώρηση της Πλατείας Καµπάνας για την
πραγµατοποίηση του εν λόγω φεστιβάλ από την Τετάρτη 28-06 έως και την Πέµπτη 29/06 /2017 για τις
προπονήσεις και την διεξαγωγή της τελετής έναρξης του 29ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Γυµναστικής Για
Όλους .
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Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ - Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 18/2017 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε αρίθµ. πρωτ. 5441/28-02-2017 αίτηση.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί η παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και σε περίπτωση
που δεν έχουν ολοκληρωθεί το έργο την παραχώρηση της Πλατείας Καμπάνας για την
πραγματοποίηση του εν λόγω φεστιβάλ από την Τετάρτη 28-06 έως και την Πέμπτη 29/06
/2017 για τις προπονήσεις και την διεξαγωγή της τελετής έναρξης του 29ου Διεθνούς
Φεστιβάλ Γυμναστικής Για Όλους.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Σπυρίδων Ματιάτος
Α/∆ήµαρχος
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
3. Κεκάτος Ευάγγελος
4. Παρίσης Ηλίας
5. Γάκης Μιχαήλ
6. Βανδώρος Παναγής
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