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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

 της  6ης ( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ)  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η  
Μαΐου   2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  29  η   Μαΐου του έτους  2017, ηµέρα ∆ευτέρα        και ώρα 10:00 το 
πρωί   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16153/29-05-2017 
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     τα  

εννιά    (9) και αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ματίατος  Σπυρίδων                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                 
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                      
4.  Παρίσης Ηλίας   
5.  Γάκης Μιχαήλ 
6. Βανδώρος Παναγής 

 7. Σαµούρης Σπύρίδων 
8. Αραβαντινός ∆ιονύσιος  

9. Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                    

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   47/2017                                                    Α∆Α: 632ΒΩΕ5-1ΟΝ  
ΘΕΜΑ : χορήγηση ανανέωσης της άδειας  καντίνας που βρίσκεται στην θέση «Μακρύς 
Γιαλός» στην περιοχή Λάσσης της ∆.Ε. Αργοστολίου . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω: Με την αρίθ. 16153/29-05-2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής καλεστήκατε να συζητήσετε  για την ανανέωσης της άδειας λειτουργίας  καντίνας που 
βρίσκεται στην θέση «Μακρύς Γιαλός» στην περιοχή Λάσσης της ∆.Ε. Αργοστολίου.  (Το θέµα ορίζεται 
ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ γιατί έχει λήξει η άδεια λειτουργίας και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά ανανέωσης 
(23-05) λόγω έναρξης της θερινής περιόδου. Ζητείται καταρχήν να αποφασίσετε   για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της συνεδρίασης . Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ στην συνέχεια ο 
Πρόεδρος αναφέρει 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 και χορήγηση αδειών καντίνας διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 
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 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης της 
∆/νσης του Τµήµατος αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αλεξίας Ζαπάντη 

για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. την   15307/23-5-2017 αίτηση  της Σκιαδαρέση Λουτσίντα-Ινες του 

Σέργιο  µε την οποία ζητεί την ανανέωση της άδειας  καντίνας που βρίσκεται στην θέση «Μακρύς 

Γιαλός» στην περιοχή Λάσσης της ∆.Ε. Αργοστολίου     Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο 

εµπόριο.Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το ανωτέρω γιατί  υπάρχουν  όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Ο κ. Ηλίας Παρίσης αναφέρει τα παρακάτω: Για το τιθέµενο θέµα  θα ήθελα το ιστορικό της κυρίας 
Σκιαδαρέση, την οικογενειακή - οικονοµική της κατάσταση, που φαντάζοµαι τα υποβάλει κάθε 
ενδιαφερόµενος, ώστε να βλέπουµε µε ποια κοινωνικά κριτήρια δίδονται τέτοιου είδους άδειες. 
Ψηφίζω ναι στην ανανέωση µε τις ως άνω επιφυλάξεις µου. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αποστολάτος Γεράσιµος –Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς 
Αλέξανδρος – Βανδώρος Παναγής –Κεκάτος Ευάγγελος Ηλίας Παρίσης –Αραβαντινίς ∆ιονύσιος –
Σαµούρης Σπυρίδων και Ματιάτος Σπυρίδωνας. 
 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. Σκιαδαρέση Λουτσίντα-Ινες του Σέργιο  µαζί µε τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη χορήγηση ανανέωσης καντίνας  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Χορηγεί στην  κ. Σκιαδαρέση Λουτσίντα-Ινες του Σέργιο την  ανανέωση της άδειας  καντίνας 
που βρίσκεται στην θέση «Μακρύς Γιαλός» στην περιοχή Λάσσης της ∆.Ε. Αργοστολίου   
   Η ανωτέρω καντίνα αφορά στάσιµο εµπόριο. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

                                                                                                                 Σαµούρης Σπύρίδων 
                                                                                                       Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
                                                                                                                 Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                   
 
       Α/ ∆ήµαρχος  
        Σπυρίδων Ματιάτος 
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