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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 6ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η Απριλίου
2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21 /2018
Α∆Α: 7ΜΘΟΩΕ5-ΕΞ1
ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση
του αυλειου χώρου µπροστά από το Ταχυδροµείο τις 5-05-2018 για την διεξαγωγή του
µαθητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 25 η Απριλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
11: 00 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 10051 /16-04-2018 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 έξι (6) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κουρκουµέλης Ηλίας
Σαµούρης Σπυρίδων
2. Αποστολάτος Γεράσιµος
Μοσχονάς Αλέξανδρος
3 Αραβαντινός ∆ιονύσιος
4. Γάκης Μιχαήλ
5. Κεκάτος Ευάγγελος
6. Βανδώρος Παναγής
7. Παρίσης Ηλίας (ΠΑΡΩΝ από την 24 έως και την 27/2018)
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της
Επιτροπής για την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το Θέµα «Γνωµοδότηση
και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση του αυλειου χώρου µπροστά
από το Ταχυδροµείο τις 5-05-2018 για την διεξαγωγή του µαθητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ» και ζητά από
τα Μέλη να ψηφίσουν για την ένταξη και συζήτηση του στην ηµερήσια διάταξη.
Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 11 /18-04 -2018 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί για την παραχώρηση του
αυλειου χώρου µπροστά από το ταχυδροµείο ,το Σάββατο 28-04-2018 από τις 18:00 -22:00 για την
διεξαγωγή του µαθητικού Φεστιβάλ της Κ.Ν.Ε .
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία του γραµµατέα του
Τοπικού Συµβουλίου της ΚΝΕ κ. Βαλεντή Ανδρέα προς την Γραµµατειακή Στήριξη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
ζητήθηκε η µετάθεση της εκδήλωσης το Σάββατο τις 5-05-2018 την ίδια ώρα.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν Θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
παραχώρηση στο Τοµεακό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης της ΚΝΕ , του αυλειου χώρου µπροστά
από το ταχυδροµείο το Σάββατο 5-05-2018 από τις 18:00 -22:00 για την διεξαγωγή του µαθητικού
Φεστιβάλ της Κ.Ν.Ε .
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος
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Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την 11/18-04-2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:
Την παραχώρηση στο Τοµεακό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς και Ιθάκης της ΚΝΕ , του αυλειου χώρου
µπροστά από το ταχυδροµείο το Σάββατο 5-05-2018 από τις 18:00 -22:00 για την διεξαγωγή του
µαθητικού Φεστιβάλ της Κ.Ν.Ε .

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22 /2018
Α∆Α: 7ΧΘΒΩΕ5-ΒΛΥ
ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση
χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης εισιτηρίων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της
Επιτροπής για την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το Θέµα «Γνωµοδότηση
και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου
για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης εισιτηρίων.»και ζητά από τα Μέλη να ψηφίσουν για
την ένταξη και συζήτηση του στην ηµερήσια διάταξη.
Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ 6224/13-03 -2018 εισήγηση της Προϊσταµένης του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη και την
12/18-04-2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου τα οποία κατά σειρά και αναλυτικά
έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν Θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης
εισιτηρίων.
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αφού αναφέρει ότι έχει θετική άποψη για την διαφήµιση , επισηµαίνει
πως επειδή δεν είναι σίγουρος για την καταλληλότητα του χώρου ,δεν έχει καθοριστεί το τίµηµα από
την Οικονοµική Επιτροπή και δεν γνωρίζουµε εάν ενδιαφέρονται και άλλοι επιχειρηµατίες για το ίδιο
θέµα δηλώνει ΠΑΡΩΝ .
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος
Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το µε αρίθµ. πρωτ. 6224/13-03-2018 εισήγηση Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων
και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων
την 12/18-04-2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

και την πρόταση του Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:
Την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου ενός τετραγωνικού µέτρου στην αρχή του
Λιθοστρώτου –Σκαλιά ∆ικαστηρίου στο Αργοστόλι για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης
εισιτηρίων στην εταιρία µε την επωνυµία «ARGOSTOLI LAGOON ACTIVITIES ,Ε . ΠΑΝΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ε.Ε» .
Η Παρούσα απόφαση αποστέλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης καθορισµού
του τιµήµατος της παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άδεια τοποθέτησης του σταντ
προπώλησης εισιτηρίων της εν λόγω εταιρίας σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 23 /2018
Α∆Α: 6Φ40ΩΕ5-923
ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση
αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακύθρας ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της
Επιτροπής για την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το Θέµα «Γνωµοδότηση
και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης
του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακύθρας ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»και ζητά από τα Μέλη να
ψηφίσουν για την ένταξη και συζήτηση του στην ηµερήσια διάταξη. Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ
ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής το
µε αρίθµ. πρωτ 10605/20-04 -2018 (3346/17 .20-04-2018 ) διαβιβαστικό της ∆/νσης Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας
εισήγηση µε τα απαραίτητα συνηµµένα δικαιολογητικά για την αναγνώριση αγροτικής οδού
προϋφιστάµενης του 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακύθρας ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την σχετική
Τεχνική Έκθεση της τοπογράφου µηχανικού Τ.Ε Αικατερίνης Κλωνή τα οποία κατά σειρά αναλυτικά
έχουν ως εξής :
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση
σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δηλαδή ότι ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων
οικισµού Λακύθρας που απεικονίζεται στο απόσπασµα χάρτη Γ.Υ. Σ σε κλίµακα 1: 5000 µε τα
χαρακτηριστικά σηµεία ∆ . Ε .Z , προϋφίσταται του 1923.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος
Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το µε αρίθµ. πρωτ. 10605/20-104-2018 (3346/17) διαβιβαστικό – εισήγηση της ∆/νσης
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:
Ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων οικισµού Λακύθρας που απεικονίζεται στο απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.
Σ σε κλίµακα 1: 5000 µε τα χαρακτηριστικά σηµεία ∆ . Ε .Z, προϋφίσταται του 1923.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΩΘΚΨΩΕ5-ΡΧ4

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 25 η
Απριλίου 2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 24 /2018

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
εισηγούµενος το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης
παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης
και λειτουργίας παιδότοπου» 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 κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος µε κοινοποίηση της µε την αριθµό πρωτ. 10051/1604-2018 πρόσκλησης για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ. 10058/16-042018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 923/1001-2018 εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Καστιβέλη οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Αργοστόλι 10-01-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
Τµήµα Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης
Εµπορικών δραστηριοτήτων

Αριθ.Πρωτ. 923

ΠΡΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Κεφαλλονιάς

Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου
Ταχ.Κώδικ.: 28100
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη
Τηλ.: 2671361018

Κοιν: Θεόφιλο Μιχαλάτο
Εκπρόσωπο της Εταιρείας
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα
πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:
Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» διά του νοµίµου
εκπροσώπου της Θεόφιλου Μιχαλάτου υπέβαλλε αίτηση (αριθ. πρωτ. 10359/10-4-2017) µε
συνηµµένα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρησης
µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας)
και λειτουργίας παιδότοπου» στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου.
Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στη ∆/νση Υγείας για σχετική γνωµοδότηση
σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013
Τεύχος Β΄) ΚΥΑ σε συνδυασµό µε την 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β)
όµοια της.
Μετά την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου γνωστοποίησης λειτουργίας
καταστηµάτων και συγκεκριµένα: α) του Νόµου 4442/2016 β) της αριθ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ
γ) της αριθ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 εγκυκλίου και δ) της 36873/02.07.2007 ΚΥΑ
που είναι σε ισχύ όσον αφορά την άδεια παιδότοπου, η εν λόγω επιχείρηση εναρµονίστηκε
πλήρως στις διατάξεις της νέας νοµοθεσίας και γνωστοποίησε τη λειτουργία της επιχείρησης
αναψυχής µε την αριθ. 1004303 γνωστοποίηση. Όσον αφορά τη λειτουργία του παιδότοπου
εφόσον παραµένει σε ισχύ η αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ, η υπηρεσία µας εξέδωσε, κατόπιν
αιτήσεως, την αριθ. 18645/2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας (κατά πλάσµα
δικαίου) η οποία επέχει θέση αδείας µέχρι να ολοκληρωθεί ο προβλεπόµενος υγειονοµικός
έλεγχος και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια παιδότοπου. Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 26583/0808-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απευθύνεται στο ∆ήµο Τρίπολης
διευκρινίζεται ότι για την αδειοδότηση «καφετέριας µε παιδότοπο» (µικτό κατάστηµα)
απαιτείται να ακολουθηθεί διακριτή διαδικασία αφού η ίδρυση καφετέριας εµπίπτει στο
σύστηµα της γνωστοποίησης (ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) ενώ η ίδρυση
παιδότοπου εξαιρείται ρητώς από την εν λόγω ΚΥΑ και συνεχίζει να εµπίπτει στις σχετικές
ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β).
Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριµνας µε το αριθ. πρωτ. 40337/9567
σχετ. 30018/7075/29-12-2017 έγγραφο της µε συνηµµένη την από 21-12-2017 γνωµοδότησε
αρνητικά σε ότι αφορά την πληρότητα των υγειονοµικών όρων, καθώς και ειδικότερων όρων
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της ισχύουσας νοµοθεσίας (αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ) όσον αφορά τη λειτουργία κλειστού
παιδότοπου που συνλειτουργεί µε επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης
πρόχειρου γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) η οποία διαθέτει την αριθ. 1004785/19-062017 γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ.
Για το λόγο αυτό η αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης
προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και η αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενη που
είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΚΥΑ, η οποία
δεν έχει ισχύ, θα πρέπει να ανακληθούν.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την
επιτροπή σας λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010
αφού πρώτα καλέσετε σε ακρόαση τον διοικούµενο.
Αµέσως µετά ο Πρόεδρος υπενθυµίζει στα Μέλη ότι α) µε την 14/21-02-2018 (Α∆Α:
ΩΠΕΕΩΕ5-ΦΣΛ) απόφασή τους, δόθηκε παράταση ενός µήνα για την λήψη της απόφασης
της ανάκλησης σύµφωνα µε την µε αρίθµ. πρωτ. 4762/21-02-2018 υπεύθυνη δήλωση του
εκπροσώπου της εν λόγω εταιρίας κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου ότι δεν θα λειτουργεί το χρονικό
αυτό διάστηµα ο εν λόγω παιδότοπος και
β)µε την 18/29-03-2018 (Α∆Α: ΩΒΦΕΩΕ5-4ΝΟ) απόφασή τους δόθηκε παράταση ενός µήνα
για την λήψη της απόφασης της ανάκλησης µε την προϋπόθεση να µην λειτουργεί το
χρονικό αυτό διάστηµα ο εν λόγω παιδότοπος.
Σε περίπτωση δε που οι αρµόδιες Υπηρεσίες γνωµοδοτήσουν πριν το διάστηµα αυτό θα
συζητηθεί το θέµα εκ νέου αν αυτό είναι αναγκαίο (ανάλογα µε το εισηγητικό των
γνωµοδοτήσεων).
γ) µε το υπ αρίθ. 27750/6506/11-04-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆/νσης Υγείας
(Φύλλο Παρατηρήσεων) σύµφωνα µε το οποίο επιστρέφονται τα δικαιολογητικά του κ.
Μιχαλάτου Θεόφιλου που απεστάλησαν από τον ∆ήµο µας για την χορήγηση νέας άδειας
λειτουργίας κλειστού παιδότοπου στην περιοχή Κοκκύλια ∆.Ε Αργοστολίου
διότι
διαπιστώθηκαν ελλείψεις.
δ) µε το αρίθµ. 9854/13-04-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη µε το οποίο
εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την ανάκληση της
αριθ. 18645/16-6-2017
βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας σύµφωνα µε την αρίθµ. Πρωτ. 923/10-01-2018
παραπάνω εισήγηση της .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος θέτει υπόψη της Επιτροπής και καταθέτει: α) το µε αρίθµ. πρωτ.

1585/24-04-2018 αποδεικτικό παραλαβής της µελέτης Πυροπροστασίας που υποβλήθηκε
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από την Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ ΕΠΕ» και
β) την µε αρίθµ. πρωτ. 1421/25-04-2018 αίτηση της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ
ΕΠΕ» που υποβλήθηκε στην ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης το αποδεικτικό της παραλαβής της
µελέτης Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την συµπλήρωση του νέου
φακέλου χορήγησης αδείας λειτουργίας παιδότοπου.
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του
∆ήµου κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη επισηµαίνει στα Μέλη της Επιτροπής ότι δεν συσχετίζεται το
συζητούµενο θέµα περί ανάκληση της µε αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωσης µε την νέα
κατατεθείσα από την Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ ΕΠΕ» αίτηση µε τα
συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας λειτουργίας παιδότοπου .
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της αριθ. 18645/16-6-2017
βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα
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δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και της
αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενης που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ .
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος ΓεράσιµοςΑραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας -Κεκάτος Ευάγγελος- Γάκης Μιχαήλ και Βανδώρος
Παναγής.
και αφού έλαβε υπόψη της:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την αρίθ. πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 Γνωµοδότηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
Κεφαλληνίας.
µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
την 14/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής .
το αρίθµ. πρωτ. 8515/28-03-2018 διαβιβαστικό του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
την 18/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: ΩΒΦΕΩΕ5-4ΝΟ).
το υπ αρίθ. 27750/6506/11-04-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆/νσης
Υγείας(Φύλλο Παρατηρήσεων)
το µε αρίθµ. πρωτ. 9854/13-04-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί την αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα
πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και την αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενη που είχε
εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ΚΥΑ, η οποία δεν
έχει ισχύ .

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 25 /2018
Α∆Α: ΩΛ1ΓΩΕ5-Ξ5Φ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την κοπή
δένδρου (βραχυχίτωνα) στον Οικισµό Μακρυωτίκων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
κοπή δένδρου (βραχυχίτωνα) στον Οικισµό Μακρυωτίκων.» έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 3039/2-02-2018 διαβιβαστικό της Προϊσταµένης της ∆/νσης
Περιβάλλοντος κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου- Παπαδήµα σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο φάκελος µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά και την µε αρίθ. πρωτ.
1317/16-01-2018 Έκθεση Αυτοψίας της Γεωπόνου του ∆ήµου µας κ. Τσαγκά ∆έσποινας κατόπιν
αιτήσεως δηµότη , προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή ενός
Βραχυχίτωνα που φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους ενός µέτρου εντός του Οικισµού Μακρυώτικών της
∆.Ε Πυλαρέων γιατί έχει προκαλέσει ζηµιές .
Το διαβιβαστικό- εισηγητικό της αρµόδιας Υπηρεσίας και η Έκθεση Αυτοψίας της Γεωπόνου του
∆ήµου έχουν ως εξής:
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 3/21-03-2018 γνωµοδότηση της
Τοπικής Κοινότητας Μακρυωτίκων για το εν λόγω θέµα σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα εκφράζει την
σύµφωνη γνώµη του για την κοπή του Βραχυχίτωνα που φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους ενός µέτρου
γιατί έχει προκαλέσει βλάβες στο πεζοδρόµιο , στα κιγκλιδώµατα και στην µάνδρα του οικοπέδου του
ενδιαφεροµένου ιδιοκτήτη και παρεµποδίζεται η διέλευση πεζών.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση
σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 3039/2-02-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και την µε αρίθµ.
πρωτ. 1317/16-01-2018 Έκθεση Αυτοψίας της Γεωπόνου του ∆ήµου µας και αναλυτικά:
Την κοπή του Βραχυχίτωνα που φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους ενός µέτρου στον Οικισµό
Μακρυώτικων στην ∆.Ε Πυλαρου προς αποφυγή µεγαλύτερων ζηµιών και ατυχηµάτων διότι ακόµη και
αν γίνει επιδιόρθωση των υπαρχόντων βλαβών , µελλοντικά δεν θα λυθεί το πρόβληµα µε ενδεχόµενες
απρόβλεπτες συνέπειες.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος
Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας και Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το µε αρίθ. πρωτ. 3039/2-02-2018 διαβιβαστικό-εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος
.

•
•

την αρίθ. πρωτ. 1317/16-01-2018Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου .
την 3/21-03-2018 γνωµοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Μακρυώτικων

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω πρόταση :
Την κοπή του Βραχυχίτωνα που φύεται σε πεζοδρόµιο πλάτους ενός µέτρου στον Οικισµό
Μακρυώτικων στην ∆.Ε Πυλαρου προς αποφυγή µεγαλύτερων ζηµιών και ατυχηµάτων διότι ακόµη και
αν γίνει επιδιόρθωση των υπαρχόντων βλαβών , µελλοντικά δεν θα λυθεί το πρόβληµα µε ενδεχόµενες
απρόβλεπτες συνέπειες σύµφωνα µε τις παραπάνω εισηγήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών του ∆ήµου.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 26 /2018
Α∆Α: 7ΖΤΡΩΕ5-Σ26
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Σκάλας.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 3ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Σκάλας.» έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 7125/14-03-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη προς το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Στην υπηρεσία µας κατατέθηκε η από 14-3-2018 αίτηση της Εθνικής Τραπέζης µε την οποία αιτείται την
παραχώρηση χώρου στην πλατεία Σκάλας σύµφωνα µε συνηµµένο σκαρίφηµα, για την τοποθέτηση
ενός µηχανήµατος ΑΤΜ. Ο χώρος που
προσδιορίζεται περιγράφεται στην αριστερή πλευρά της πλατείας, που βρίσκεται σταόρια του οικισµού
ανάµεσα από ένα µικρό κιόσκι πώλησης τύπου, καπνικών κλπ µικροαντικειµένων και δίπλα από τα
σκαλιά που οδηγούν στην παραλία Σκάλας εκείπου τώρα βρίσκεται το εικονιζόµενο παγκάκι.
Η υπόψη θέση θα υποστηριχθεί µε επιστήλια φωτεινή επιγραφή στο τελείωµα της σκάλας, απέναντι
από την πιάτσα των
ταξί και της στάσης των λεωφορείων.
Επί της ανωτέρω σας ενηµερώνουµε τα εξής:
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Η αιτούµενη χρήση δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου που ορίζει ο
εγκεκριµένος κανονισµός κοινοχρήστων χώρων∆ήµου Κεφαλλονιάς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
αποφασίσει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και γνώµη του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας δεδοµένου ότι ο αιτούµενος χώρος είναι κοινόχρηστος.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής
γνωµοδότησης την οποία θα διαβιβάσετε αρµοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 6/21-03-2018 γνωµοδότηση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας σύµφωνα µε την οποία µε το σκεπτικό ότι υπάρχουν
αποφάσεις σύµφωνα µε τις οποίες δεν εγκρίνεται η παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις γνωµοδοτεί αρνητικά στο αναφερόµενο αίτηµα της Εθνικής τράπεζας
για εγκατάσταση µηχανήµατος Α.Τ.Μ σε χώρο της πλατείας στον Οικισµό Σκάλας
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θετικά για την
εγκατάσταση µηχανήµατος Α.Τ.Μ της Εθνικής Τράπεζας στην Σκάλα , σε χώρο όµως που θα
υποδείξουν µετά σχετική διερεύνηση , η Εθνική Τράπεζα , η Τοπική Κοινότητα και ο Αρµοδίος Α/
∆ήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος Γεράσιµος-

Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας -Κεκάτος Ευάγγελος- Γάκης Μιχαήλ και Βανδώρος
Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το
µε αρίθµ. πρωτ. 7125/14-03-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων
την 6/21-03-2018 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για :
Την εγκατάσταση µηχανήµατος Α.Τ.Μ της Εθνικής Τράπεζας στην Σκάλα , σε χώρο όµως που θα
υποδείξουν µετά σχετική διερεύνηση η Εθνική Τράπεζα , η Τοπική Κοινότητα και ο αρµόδιος
Α/∆ήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού –Πρόννων.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27 /2018
Α∆Α: 6 Η7ΡΩΕ5-Τ2Ω
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Φισκάρδου.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Φισκάρδου.» έθεσε υπόψη
των Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 7392/19-03-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του
Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη προς το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Στην υπηρεσία µας κατατέθηκε η από 15-3-2018 αίτηση της Εθνικής Τραπέζης µε την οποία αιτείται την
παραχώρηση χώρου στην πλατεία Φισκάρδου σύµφωνα µε συνηµµένο σκαρίφηµα, για την
τοποθέτηση ενός µηχανήµατος ΑΤΜ.
Επί της ανωτέρω σας ενηµερώνουµε τα εξής: Η αιτούµενη χρήση δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις
παραχώρησης
κοινοχρήστου χώρου που ορίζει ο εγκεκριµένος κανονισµός κοινοχρήστων χώρων(∆ήµου
Κεφαλλονιάς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποφασίσει το (∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του (∆ήµου και
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γνώµη του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου δεδοµένου ότι ο αιτούµενος χώρος είναι
κοινόχρηστος.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής γνωµοδότησης την οποία θα
διαβιβάσετε αρµοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςσύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.
3852/2010.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 4 /30-03-2018 γνωµοδότηση
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Φισκάρδου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα και µε το
σκεπτικό ότι δεν υπάρχει άµεση αναγκαιότητα τοποθέτησης Α.Τ.Μ στην πλατεία Φισκάρδου εφόσον
υπάρχουν ήδη άλλα τέσσερα ΑΤΜ για την εξυπηρέτηση των πολιτών και επιπλέον η Τοπική Κοινότητα
Φισκάρδου είναι παραδοσιακός Οικισµός και δεν επιθυµούν την τοποθέτηση Α.Τ.Μ .
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης και σωστής διαχείρισης των κοινοχρήστων
χώρων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς να επανέλθει το θέµα για συζήτηση εφόσον τα Μέλη της Επιτροπής
µέσω της Τοπικής Κοινότητας αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το πόσα Α.Τ.Μ υπάρχουν στο Φισκάρδο
, ποιες Τράπεζες τα έχουν εγκαταστήσει και ποια Α.Τ.Μ βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της
Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου και την υπόδειξη νέου χώρου από αυτήν για την τοποθέτησή του.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος ΓεράσιµοςΑραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας -Κεκάτος Ευάγγελος- Γάκης Μιχαήλ και Βανδώρος
Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 7392/19-03-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων
την 4/30-03-2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Φισκάρδου.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης και σωστής διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς :
Α) Αναβάλει την λήψη γνωµοδότησης και πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το παραπάνω θέµα .
Β) Το θέµα θα επανέλθει για συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εφόσον τα Μέλη της µέσω
της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου αποκτήσουν πλήρη εικόνα για το πόσα Α.Τ.Μ Τραπεζών
υπάρχουν στο Φισκάρδο , ποιες Τράπεζες τα έχουν εγκαταστήσει και ποια Α.Τ.Μ βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου .
Γ) Η Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου επανέλθει µε νέα πρόταση του χώρου τοποθέτησης του εν λόγω
Α.Τ.Μ της Εθνικής Τράπεζας.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Γάκης Μιχαήλ
Κεκάτος Ευάγγελος
Βανδώρος Παναγής
Παρίσης Ηλίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Ηλίας Κουρκουµέλης

