ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 7 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 31 η Μαΐου 2016 του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 31 η Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 το πρωί ,η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16961/26-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5)
και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
∆ηµητράτος Γεράσιµος
4 Σπυρίδων Σαµούρης
Τζωρτζάτος Γεώργιος
5. Κεκάτος Ευάγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)
Γάκης Μιχαήλ
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2016
Α∆Α: Ω4ΕΦΩΕ5-Β29
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης χωροθέτησης θέσεων
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη του
Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη
το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου στο ∆ήµο
Κεφαλλονιάς .»έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ πρωτ. 15279/20-05-2016 εισήγηση της η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τµήµα Αδειοδ. Κ΄ρύθµισης
Εµπορικών δραστηριοτήτων

Αργοστόλι 20-5-2016
Αριθ. Πρωτ. 15279
ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ. ∆/νση : 21ης Μαΐου
Τηλεφ.
:2671361018
FAX
:
Πληροφορίες : Α. Κατσιβέλη
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ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
Mε την αριθ. 64/2016 απόφαση του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση του γνωµοδότησε και εισηγήθηκε στον
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ως προς τον αριθµό αδειών υπαιθρίου πλανοδίου και στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο
Κεφαλλονιάς για το έτος 2016 καθώς και για το ύψος του παραβόλου.
Με την αριθ. 40558/9314/12-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης αποφασίστηκε η
έγκριση είκοσι έξι(26) νέων αδειών για το έτος 2016 για την άσκηση υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου σε ακάλυπτους χώρους,
δηµόσιους, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς οι οποίοι δεν αποτελούν επαγγελµατική στέγη εντός των διοικητικών ορίων του
∆ήµου Κεφαλλονιάς και σε σηµεία που έχει καθορίσει ο ∆ήµος. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκε το ύψος του παραβόλου
120 ευρώ ετησίως και καταβάλλεται εφάπαξ πριν τη χορήγηση αδείας στο Ταµείο του ∆ήµου.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προσδιοριστούν οι χώροι που θα ασκηθεί το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο.
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’):
«Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς,
δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Το ∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους
που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική
άδεια.»
Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την
είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. Η απόσταση των
θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι
µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από
πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150) µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί και
οριοθετηθεί από το ∆ήµο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου και τους κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα προβολής
υπαίθριας διαφήµισης...»
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ..
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού , η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής διαµορφώνει την εισήγηση της , µετά από γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνώµη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων καθόσον δεν αφορά αποκλειστικά
την περιφέρεια µιας από αυτές
Ωστόσο µε το αριθ. 9442/22-3-2016 έγγραφο µας προς τις ∆.Ε ζητήθηκαν οι προτάσεις για χώρους στις ∆ηµοτικές και
Τοπικές Κοινότητες και ανταποκρίθηκαν οι κάτωθι:
1. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την 22/2016 απόφαση της προτείνει χώρο για τα είδη λαϊκής τέχνης και τις
καλλιτεχνικές δηµιουργίες έµπροσθεν του παλαιού ∆ηµαρχείου στην οδό Καλυψούς Βεργωτή, για τα χειροτεχνήµατα
και λοιπά είδη στην οδό Ριζοσπαστών, για τα είδη πρωτογενούς τοµέα τρείς θέσεις στον παραλιακό δρόµο από
ΚΤΕΛ προς στάδιο Αργοστολίου και 2 στον περιφερειακό δρόµο Αργοστολίου Κρανιάς και τέλος µία θέση καντίνας
στην περιοχή µνηµείου Ριζοσπαστών
117

2. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου µε την 22/2016 απόφαση της προτείνει τις ήδη υπάρχουσες στεγασµένες θέσεις
στην αρχή της οδού Λαυράγκα, µε δυνατότητα επέκτασης, τους παρακείµενους πεζόδροµους Γρηγορίου Λαµπράκη,
Τζων Κέννεντυ και Θάνου Μπασιά και εντός χερσαίας ζώνης λιµένος που δεν είναι αρµοδιότητας ∆ήµου
3. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Πόρου µε την 6/2016 απόφαση της προτείνει τρεις θέσεις για ψευδοκοσµήµατα και µία για
πώληση καλαµποκιού σε σηµεία που πληρούν τις προϋποθέσεις χωρίς να τα προσδιορίζει
4. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Σκάλας µε την 13/2016 απόφαση της δεν επιθυµεί άσκηση υπαιθρίου εµπορίου στα όρια της
5. Η ∆ηµοτική ενότητα Σάµης µε το αριθ. 11655/11-4-2016 έγγραφο της δηλώνει ότι δεν θα καθορίσει θέσεις στάσιµου
εµπορίου σε προφορική συνεννόηση µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων
6. Η ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς µε το αριθ. 11392/7-4-2016 έγγραφο της προτείνει µια θέση στα Μεταξάτα για
χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής σε κοινόχρηστο χώρο έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής, µία
θέση στην Πεσσάδα για χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής σε κοινόχρηστο χώρο πάρκινγκ
οικισµού, µία θέση στον οικισµό Σιµωτάτων για καντίνα σε κοινόχρηστο χώρο έναντι οικίας ∆ιονυσίου Μικελάτου
δύο θέσεις στον οικισµό Βλαχάτων για δύο καντίνες (µία στην Αγία Παρασκευή δίπλα στο κιόσκι και µία στην
είσοδο του οικισµού στη θέση Πηγαδούλι), µία θέση στην Τ.Κ. Μουσάτων για καντίνα στον οικισµό Καρούζα και
µία θέση για χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής στην πλατεία Μουσάτων, δύο θέσεις στην Τ.Κ.
Καραβάδου για χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής εκ των οποίων µία σε κοινόχρηστο χώρο έναντι
εκκλησίας Άη Γιάννη και µία έναντι εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου, στην Τ.Κ. Λουρδάτων µία θέση για
χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής την παραλία Λουρδάτων και στην Τ.Κ. Λακήθρας µία θέση στο
αλσύλλιο Καλλιθέας για χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής
7. Η τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας µε την 3/2016 απόφαση της προτείνει χώρο 3 τ.µ. πλησίον της πιάτσας ταξί επί
της κεντρικής πλατείας Αγίας Ευφηµίας για χειροτεχνήµατα, ψευδοκοσµήµατα είδη ζωγραφικής, ποπ κορν, κ.λ.π σε
κοινόχρηστο χώρο
8. Η Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου µε την 6/2016 απόφαση της προτείνει µία θέση στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου
Φισκάρδου.
Ο αριθµός αδειών ανά κατηγορία όπως έχει προσδιοριστεί µε την 64/2016 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Κεφαλλονιάς προβλέπει τα
κάτωθι:
Α. Α∆ΕΙΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ): δέκα (10)
Β. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ: έξι (6)
Γ. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ: δύο (2)
∆. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14 ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ
∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ (καλαµπόκια, µαλλί γριάς, λουκουµάδες, ξηροί καρποί): οκτώ (8)
Επιπλέον οι αδιάθετες εγκεκριµένες θέσεις έτους 2015 οι οποίες µεταφέρονται προς διάθεση το έτος 2016 είναι οι κάτωθι:
Α. Α∆ΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ (Είδη λαϊκής τέχνης, ψευδοκοσµήµατα, ζωγράφοι): τέσσερις (4)
Β. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ ΧΩΡΟ: έξι (6)
Γ. Α∆ΕΙΕΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ: δύο (2)
∆.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: πέντε (5)
Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των
θέσεων στάσιµου εµπορίου κατά κατηγορία
Από τα στοιχεία που εστάλλησαν και προς διευκόλυνση του συλλογικού οργάνου κατηγοριοποιούµε τις θέσεις ανά δηµοτική
ή τοπική κοινότητα ανάλογα µε το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αναλυτικά ως εξής:
Κατηγορία
υπαιθρίου ∆ηµοτική – Τοπική Οδός - θέση
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
εµπορίου

Κοινότητα

ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αργοστόλι

Ριζοσπαστών

–

Καλυψώς

19

ΒεργωτήΑπό ΚΤΕΛ προς
Στάδιο-

Περιφ.
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∆ρόµο

Αργ/λίου

Κρανιάς
Ληξούρι

Λαυράγκα
Γρ. Λαµπράκη
Τζων Κέννεντυ
Θάνου Μπασιά

Πόρος
Μεταξάτα

Έναντι εκκλησίας
Αγίας
Παρασκευής

Πεσσάδα

παρκινγκ

Μουσάτα

πλατεία

Καραβάδος

Έναντι εκκλησίας
Αη Γιάννη – Κ.Χ
Κοιν. Γραφείου

Λουρδάτα
Λακήθρα

Αλσύλλιο
Καλλιθέας

Αγία Ευφηµία

Πιάτσα ταξί στην
πλατεία

Φισκάρδο
ΚΑΝΤΙΝΕΣ

ΣΕ Αργοστόλι

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

∆ηµοτικό Σχολείο
Μνηµείο

4

Ριζοσπαστών

Βλαχάτα

Σιµωτάτα

Κ.Χ

έναντι οικίας ∆.
Μικελάτου –
Αγία Παρασκευή –
θέση Πηγαδούλι
Φουσάτα
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ Πόρος

Καρούζα
8

ΑΡΘΡΟΥ 29 Ν. 4264/14
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Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανωτέρω χωροθέτηση συµπληρώνοντας θέσεις εφόσον κρίνετε
σκόπιµο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό των
θέσεων στάσιµου εµπορίου κατά κατηγορία όπως παρακάτω :
1) ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου :
α) στάσιµο εµπόριο :
στην οδό Ριζοσπαστών για ψευδοκοσµήµατα,
καλλιτεχνικές δηµιουργίες, συναφή καθώς και προϊόντα πρωτογενούς τοµέα.
Στην είσοδο του Πάρκου του Κουτάβου για
προϊόντα πρωτογενούς τοµέα
Στην είσοδο του γηπέδου για προϊόντα πρωτογενούς τοµέα
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
στο µνηµείο Ριζοσπαστών.
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
στην οδό Ριζοσπαστών –στο γήπεδο Αργοστολίου –στην
είσοδο του Λιµεναρχείου –σε χώρους του Λιµενικού Ταµείου
και της γέφυρας Debosset µετά από συνεννόηση µε το
Λιµενικό Ταµείο.
2) ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου:
α) στάσιµο εµπόριο :
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:

στην οδό Λαυράγκα για τον πρωτογενή τοµέα.
Σε λιµενικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης µε το
Λιµενικό Ταµείο.
Σε λιµενικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης µε το
Λιµενικό Ταµείο.

3) ∆ηµοτική Ενότητα Πόρου :
α) στάσιµο εµπόριο :
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:

Σε κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Στην πλατεία του Πόρου.

4) ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς:
α) στάσιµο εµπόριο :

Μεταξάτα : Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής
Πεσσάδα: παρκινγκ
Μουσάτα: πλατεία
Καραβάδος :Έναντι εκκλησίας Αη Γιάννη – Κ.Χ Κοιν. Γραφείου
Λακήθρα : Αλσύλλιο Καλλιθέας.
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο : Βλαχάτα : Σιµωτάτα Κ.Χ έναντι οικίας ∆. Μικελάτου –
Αγία Παρασκευή – θέση Πηγαδούλι.
Μουσάτα : Καρούζα.
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
5) ∆ηµοτική Ενότητα Ερύσου
α) στάσιµο εµπόριο :

Αγιά Ευφηµία : Πιάτσα ταξί στην πλατεία.
Φισκάρδο : ∆ηµοτικό Σχολείο.

β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
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Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης διαφωνεί ως προς τις προτεινόµενες θέσεις προς χωροθέτηση των όλων καντινών και δεν τις
ψηφίζει .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆.Σ την παρακάτω πρόταση Χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στον
∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά κατηγορία , όπως παρακάτω:
1) ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου :
α) στάσιµο εµπόριο :

στην οδό Ριζοσπαστών
και για τα προϊόντα πρωτογενούς τοµέα:
στην είσοδο του Πάρκου του Κουτάβου
και στην είσοδο του γηπέδου.
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
στο µνηµείο Ριζοσπαστών.
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
στην οδό Ριζοσπαστών –στο γήπεδο Αργοστολίου –στην
είσοδο του Λιµεναρχείου –σε χώρους του Λιµενικού Ταµείου
και της γέφυρας Debosset µετά από συνεννόηση µε το
Λιµενικό Ταµείο.
2) ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου:

α) στάσιµο εµπόριο :
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:

στην οδό Λαυράγκα για τον πρωτογενή τοµέα.
Σε λιµενικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης µε το
Λιµενικό Ταµείο.
Σε λιµενικούς χώρους κατόπιν συνεννόησης µε το
Λιµενικό Ταµείο.

3) ∆ηµοτική Ενότητα Πόρου :
α) στάσιµο εµπόριο :
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:

Σε κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Στην πλατεία του Πόρου.

4) ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς:
α) στάσιµο εµπόριο :

Μεταξάτα : Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής
Πεσσάδα: παρκινγκ
Μουσάτα: πλατεία
Καραβάδος :Έναντι εκκλησίας Αη Γιάννη – Κ.Χ Κοιν. Γραφείου
Λακήθρα : Αλσύλλιο Καλλιθέας.
β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο : Βλαχάτα : Σιµωτάτα Κ.Χ έναντι οικίας ∆. Μικελάτου –
Αγία Παρασκευή – θέση Πηγαδούλι.
Μουσάτα : Καρούζα.
γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
5) ∆ηµοτική Ενότητα Ερύσου
α) στάσιµο εµπόριο :

Αγιά Ευφηµία : Πιάτσα ταξί στην πλατεία.
Φισκάρδο : ∆ηµοτικό Σχολείο.

β) καντίνες σε κοιν/στο χώρο :

γ) Βραχυχρόνιες άδειες:
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 45/2016
Α∆Α: ΩΚΘΜΩΕ5-Υ0Π
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την σύνταξη του Κανονισµού
λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς».

Στο Αργοστόλι, σήµερα 31 η Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 το πρωί ,η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»
ύστερα από την αριθµό πρωτ. 16961/26-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5)
και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Ματιάτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Γεώργιος Κατσιβέλης
Αντώνιος Γεωργόπουλος
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
∆ηµητράτος Γεράσιµος
4 Σπυρίδων Σαµούρης
Τζωρτζάτος Γεώργιος
5. Κεκάτος Ευάγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)
Γάκης Μιχαήλ
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊσταµένη του
Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη
το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την σύνταξη του Κανονισµού λειτουργίας
Περιπτέρων στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς»έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής προς συζήτηση το
σχέδιο του Κανονισµού λειτουργίας Περιπτέρων στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την από 27-052016 εισήγηση της .
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την σύνταξη του εν λόγω Κανονισµού ως έχει και µόνο ως προς τον χρόνο προσαρµογής στο άρθρο 16
προτείνει να οριστεί για όλα τα περίπτερα η 30-04-2017.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την σύνταξη του Κανονισµού Λειτουργίας των
Περιπτέρων στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως παρακάτω:
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο – Σκοπός του Κανονισµού
1. Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για
τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί ή παραχωρούνται για την
εγκατάσταση και εκµετάλλευση της λειτουργίας περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα πρόσωπα
στους οποίους παραχωρείται ή έχει παραχωρηθεί θέση περιπτέρου.
2. Σκοπός του κανονισµού είναι:
• Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων
χώρων του ∆ήµου.
• Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης πεζών στους κοινόχρηστους
χώρους, των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) αλλά και των οχηµάτων που
κινούνται πλησίον αυτών
• Η εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του ∆ήµου
• Η τήρηση της νοµοθεσίας περί περιπτέρων

ΑΡΘΡΟ 2ο
Νοµικό Πλαίσιο
Ο παρών κανονισµός συντάσσεται σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006-ΦΕΚ 114 Α’ (άρθρο 79 «Κανονιστικές αποφάσεις»),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010- ΦΕΚ 87 Α’) (άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής»),
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 73 του από 24-9/20-10-1958 Β.∆. – ΦΕΚ 171 Α’ «Περί
κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των
∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει σήµερα.
4. Τις διατάξεις του Οικοδοµικού Κανονισµού.
5. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε µε το αρ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) και µε την αριθ.23463/66-2015 Εγκ.38 του Υπουργείου Εσωτερικών και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 και 2 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’)
7. Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΦΕΚ Β’
724/13-3-2012 όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - ΦΕΚ 57 Α’ (άρθρα
34, 47 και 48), όπως ισχύουν σήµερα.
9. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 970 και 971).
10. Τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ορισµός Κοινόχρηστων Χώρων
1. Κοινόχρηστος χώρος ή πράγµατα, είναι οι χώροι και τα πράγµατα τα οποία σύµφωνα
µε το νόµο και τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση. Τα
κοινόχρηστα αποτελούν πράγµατα εκτός συναλλαγής σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 971 του Αστικού Κώδικα. Στα κοινόχρηστα πράγµατα µπορούν να αποκτηθούν,
µε παραχώρηση της αρµόδιας αρχής κατά τους όρους του νόµου, ιδιαίτερα ιδιωτικά
δικαιώµατα, εφόσον µε αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση (άρθρο 970
Αστικού Κώδικα).
2. Τέλος είναι η χρηµατική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού
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ανταλλάγµατος (αντιπαροχής) το οποίο συνίσταται στη χρησιµοποίηση ορισµένου
δηµοτικού έργου, υπηρεσίας ή χώρου.
3. Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι οι ατοµικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες
υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του δικαίου και του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν 1080/1980 (246 Α΄)όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 50 παργ. 1 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄) και
ισχύει.
4. Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας
άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδροµικά είτε για το µέλλον. ∆εν αποσκοπεί στην
ποινική τιµωρία αλλά στη συµµόρφωση του υπόχρεου προς τις ρυθµίσεις του νόµου και
του παρόντος κανονισµού
5. Αυθαίρετη χρήση θεωρείται, η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια του
∆ηµάρχου. Αυθαίρετη επίσης, θεωρείται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά
παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτή αφορά το είδος της χρήσης είτε
τη θέση ή έκταση του παραχωρούµενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρµοδιότητες- ∆ιαδικασίες
Εκτός του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου (ΝΠ∆∆), σε ότι αφορά
το χώρο εντός της ζώνης ευθύνης του, ουδεµία άλλη αρχή έχει δικαίωµα και αρµοδιότητα να
παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ’ αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για
εκµετάλλευση περιπτέρου.
Η αρµόδια υπηρεσία ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων, η
Οικονοµική Υπηρεσία ως αρµόδια για τα Έσοδα και τη διαχείριση περιουσίας του ∆ήµου, η
τεχνική υπηρεσία ως αρµόδια για τα τεχνικά ζητήµατα του Κανονισµού, συνεργάζονται και
διαχειρίζονται τα θέµατα παραχώρησης των θέσεων εκµετάλλευσης περιπτέρων και των
σχετικών διαδικασιών εκµίσθωσης του χώρου που καταλαµβάνει κάθε περίπτερο ως και της
επιβολής των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και προστίµων, αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων
1. Στα πεζοδρόµια και στους κοινόχρηστους χώρους γενικότερα, όπου έχουν τοποθετηθεί
περίπτερα ή που θα παραχωρηθούν για τοποθέτηση περιπτέρου πρέπει να
εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50 µ.
Η ζώνη αυτή θα ισχύει :
•
σε όλο το µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου .
•
σε όλες τις περιπτώσεις επέκτασης του περιπτέρου ( ανεξαρτήτως πλευράς),
κατόπιν χορήγησης άδειας κατάληψης επιπλέον κοινοχρήστου χώρου.
Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδροµίου, τότε θα γνωµοδοτεί για τον
µέγιστο δυνατό ελεύθερο χώρο, η Τεχνική Υπηρεσία.
2. ∆εν επιτρέπεται να εµποδίζεται η ανάδειξη, η προβολή µνηµείων της πόλης ή σηµείων µε
εξαιρετική σηµασία.
3. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή. Κάθε κατάληψη
εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει
ο ιδιοκτήτης ή ο µισθωτής του περιπτέρου.
4. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο, πέριξ του
περιπτέρου, χώρο (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κλπ.).
5. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου για χρήση κοινόχρηστου
χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.

124

6. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του
περιπτέρου, της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, κατόπιν υποβολής
σχεδίων και τοπογραφικού διαγράµµατος από τον ενδιαφερόµενο, όπου θα εµφαίνεται ο
υπό κατάληψη χώρος, µε τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε µεταβολή της
διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση της ίδιας υπηρεσίας.
7. Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών ανεµοφρακτών (νάιλον) µόνο κατά τις ηµέρες που
υπάρχει βροχόπτωση ή χαµηλή θερµοκρασία (< 12-14ο C) για την προστασία των
εµπορευµάτων και του συνόλου των περιπτέρων.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Τύπος και διαστάσεις του σώµατος των περιπτέρων
Ο Τύπος και ∆ιαστάσεις των περιπτέρων της Κ.Υ.Α. Φ 443531/24/300030/69, όπως
τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Αµύνης ΠΕΧΩ∆Ε Φ.900/12/158489/06, «Περί
του τύπου και των διαστάσεων αναπηρικών περιπτέρων», καταργήθηκε µε την παρ. 13 του
άρθρου 76, του Ν. 4257/2014 (93 Α΄).
Η δαπάνη κατασκευής ή προσαρµογή υφισταµένων περιπτέρων βαρύνει τον δικαιούχο.
Στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς τα περίπτερα µπορούν να αναπτύσσονται
σύµφωνα µε ένα από τους δύο (2) ακόλουθους τύπους, ανάλογα µε την εκάστοτε θέση στην
οποία τοποθετούνται:
1) Τύπος Α
1) Μέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος κουβουκλίου 2,00 Χ 2,00 µ. Οι εξωτερικές διαστάσεις
του κουβουκλίου µπορούν να κυµαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν ποτέ
το ανώτατο 2,00 Χ 2,00 µ.
2) Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδροµίου: 2,60 µ. Στο µέγιστο ύψος περιλαµβάνεται το ύψος της
πυραµιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 µ.). Ύψος εκ
της βάσεως µέχρι των θυρίδων 0,90 µ.
3) Υλικά:
α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: µεταλλικός ή ξύλινος. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ
αλουµινίου ή ξύλου, πάνελ µε ενσωµατωµένα ράφια µεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή
διαφηµιστικά πάνελ plexiglass.
β) Βάσης: Επιφάνεια µεταλλική (λαµαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόµενο σε ∆οκούς
µεταλλικές ή ξύλινες, µε πλήρη επικάλυψη των πλευρικών ανοιγµάτων της βάσης.
Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ µπετόν).
4) Θυρίδες συναλλαγών: περιµετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου κατασκευάζονται
4 θυρίδες εκ των οποίων οι τρεις για τις συναλλαγές µε το κοινό και η µία είναι η θύρα
του περιπτέρου, ούτως ώστε τα περίπτερα να είναι περίοπτα και να προσαρµόζονται µε
τον καλύτερο αισθητικά δυνατό τρόπο στο περιβάλλον, προκειµένου να αποφεύγονται η
τυφλές όψεις της κατασκευής.
5) Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (2,00 Χ 2,00 µ.)
απαγορεύονται απολύτως.
6) Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων (τεντών) µε στήριξη
αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα εξωτερικά του
κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50
σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 µ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου ή
την ρυµοτοµική γραµµή. Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσµατος εγκρίνονται από την
Τεχνική Υπηρεσία. Χρωµατισµός: Γκρι σκούρο.
7) ∆ιαφήµιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, ενσωµατωµένων επί
του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε ύψος
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που δεν ξεπερνά τα 0,40 µ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εµπίπτουν σε άλλες
απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήµιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται (Κ.Υ.Α.
52138/03).
8) Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του περιπτέρου,
η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τοµή της ανώτερες διαστάσεις του
περιπτέρου, όπως ορίζονται στην παράγραφο ι του παρόντος άρθρου.
9) Χρώµα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώµα γκρι (RAL 7011, RAL 7012,
RAL 7024 ή παρεµφερές).
10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄
εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισµού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να
εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασµό µε το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά
υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου (θέση, είδος, µορφή). Τα στοιχεία
αυτά σε καµµία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή
της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται µόνο τέσσερα (4) συνολικά ψυγεία αναψυκτικών
κλπ και παγωτών ανά µισθωµένη ή παραχωρούµενη θέση περιπτέρου αρκεί να µην
καταλαµβάνουν συνολικά την επιφάνεια που ορίζεται στο άρθρο 9.
2) Τύπος Β
1) Μέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος κουβουκλίου 1,50 Χ 2,00 µ. Οι εξωτερικές
διαστάσεις του κουβουκλίου µπορούν να κυµαίνονται καθ΄ ύψος, χωρίς ωστόσο να
ξεπερνούν ποτέ το ανώτατο 1,50 Χ 2,00 µ.
2) Μέγιστο ύψος εκ του πεζοδροµίου: 2,60 µ. Στο µέγιστο ύψος περιλαµβάνεται το ύψος
της πυραµιδοειδούς τέντας και το ύψος της βάσης (Μέγιστο ύψος βάσης 0,10 µ.) Ύψος
εκ της βάσεως µέχρι των θυρίδων 0,90 µ.
3) Υλικά:
α) Κατασκευής κουβουκλίου: Σκελετός: µεταλλικός. Στοιχεία πλήρωσης: πάνελ αλουµινίου
ή ξύλου, πάνελ µε ενσωµατωµένα ράφια µεταλλικά ή ξύλινα, ή συνθετικά, ή διαφηµιστικά
πάνελ plexiglass.
β) Βάσης: Επιφάνεια µεταλλική (λαµαρίνα) ή ξύλινο δάπεδο εδραζόµενο σε ∆οκούς
µεταλλικές ή ξύλινες. Απαγορεύεται η κατασκευή βάσης εκ χυτών υλικών (πχ µπετόν).
4) Θυρίδες συναλλαγών: περιµετρικά και στις 4 παρειές κάθε περιπτέρου
κατασκευάζονται 4 θυρίδες εκ των οποίων οι τρεις είναι για τις συναλλαγές µε το κοινό,
και η µία είναι η θύρα του περιπτέρου.
5) Ράφια που προεξέχουν πέραν των καθορισθεισών διαστάσεων (1,50 Χ 2,00 µ.)
απαγορεύονται απολύτως.
6) Τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων (τεντών) µε στήριξη
αποκλειστικά επί του περιπτέρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα εξωτερικά του
κουβουκλίου. Μέγιστη απόσταση προεξοχής από εξωτερικές παρειές κουβουκλίου 1,50
σε οριζόντια προβολή και πάντα 0,50 µ. εσωτερικά από το κράσπεδο του πεζοδροµίου.
Ο τύπος, τα υλικά του προστεγάσµατος, ύστερα από πρόταση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου. Χρωµατισµός: Γκρι.
7) ∆ιαφήµιση: Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµίσεων φωτεινών ή µη, ενσωµατωµένων
επί του κουβουκλίου του περιπτέρου, καθώς και επί των στεγών των περιπτέρων σε
ύψος που δεν ξεπερνά τα 0,40 µ. από τη βάση της στέγης, εφόσον δεν εµπίπτουν σε
άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Η διαφήµιση στην τέντα του περιπτέρου δεν επιτρέπεται
(Κ.Υ.Α. 52138/03).
8) Ρολά για Ασφάλεια: Επιτρέπεται η τοποθέτηση ρολών για την ασφάλεια του
περιπτέρου, η κατασκευή των οποίων δεν υπερβαίνει σε οριζόντια τοµή της ανώτερες
διαστάσεις του περιπτέρου.
9) Χρώµα: Τα περίπτερα πρέπει εξωτερικά να έχουν χρώµα γκρι (RAL 7011, RAL 7012,
RAL 7024, ή παρεµφερές)
10)Απαγορεύονται απολύτως όλα τα στοιχεία πέραν του κουβουκλίου του περιπτέρου. Κατ΄
εξαίρεση επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία εξοπλισµού, ή ψυγεία, τα οποία θα πρέπει να
εντάσσονται σε ενιαίο σχεδιασµό µε το περίπτερο, και τα οποία θα τελούν κάθε φορά
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υπό έγκριση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου (θέση, είδος, µορφή). Τα στοιχεία
αυτά σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν από την κατακόρυφη προβολή
της τέντας του περιπτέρου. Επιτρέπεται µόνο τέσσερα (4) συνολικά ψυγεία αναψυκτικών
κλπ και παγωτών ανά µισθωµένη ή παραχωρούµενη θέση περιπτέρου αρκεί να µην
καταλαµβάνουν συνολικά την επιφάνεια που ορίζεται στο άρθρο 9.
Σε όλη την επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ισχύει ο ίδιος τύπος περιπτέρων (εκ
των δύο τύπων). Οποιαδήποτε υπέρβαση διάστασης του σώµατος των περιπτέρων θα
λογίζεται ως αυθαίρετη και θα αποτελεί λόγο αποβολής του τυχόντος αδείας εκµετάλλευσης
περιπτέρου οποτεδήποτε διαπιστωθεί. Κατ΄ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί µε έγκριση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η κατασκευή
ειδικού τύπου και διαστάσεων περιπτέρου, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας και
αισθητικής.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων
1. Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε την απόφαση χορήγησης της αδείας εκµετάλλευσης του
περιπτέρου, να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και
διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής (άρθρο 22 παρ.
2 Ν.∆. 1044/1971).
2. Είναι δυνατή η εγκατάσταση σε περίπτερα, φωτοβολταϊκών συστηµάτων, κατάλληλου
µεγέθους αποκλεισµού για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην
περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές
επεµβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάµενων περιπτέρων, οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και του συνοδευτικού
εξοπλισµού εντός περιπτέρου, καθώς και η σχετική σήµανση ως «ηλιακό περίπτερο»
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
1. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί επί πλέον χώρος (κοινόχρηστος) πέρα αυτού
που καταλαµβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο οποίος θα προορίζεται για την
τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών καθώς και για σταντ πώλησης
εντύπων. Ο χώρος αυτός εφάπτεται της έκτασης που καταλαµβάνει το κουβούκλιο του
περιπτέρου. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται
για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου.
2. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος, πέρα αυτού της κατάληψης του
σώµατος του περιπτέρου ορίζεται σε 6 τ.µ. αντιστοίχως για κάθε περίπτερο, µε την
προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η οµαλή διέλευση πεζών και εφαρµόζονται όλες οι
αναφερόµενες στον παρόντα κανονισµό διατάξεις. ∆ηλαδή κανένα συµβατικό περίπτερο
δεν επιτρέπεται να καταλαµβάνει συνολικά κοινόχρηστο χώρο πάνω από 10,00 τ.µ.
3. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή το ∆ήµο µε
ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου
χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη την φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο µισθωτής του
περιπτέρου.
4. ∆εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο πέριξ του περιπτέρου
χώρου. Η ∆ιάταξη των λειτουργικών του στοιχείων θα είναι τέτοια ώστε να µην
δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση πεζών.
5. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών πλησίον των περιπτέρων θα εξετάζεται

127

κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια µετά από γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία λαµβάνει υπόψη της και τη γνώµη της
∆/νσης Αστυνοµίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η λειτουργικότητά του και
η αισθητική του κοινόχρηστου χώρου.
6. Η συνολική παρέµβαση θα τυγχάνει, πριν από την έναρξη λειτουργίας του περιπτέρου,
της έγκρισης του ∆ήµου, κατόπιν υποβολής σχεδίων όπου θα ευφαίνεται ο υπό
κατάληψη χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία. Οποιαδήποτε µεταβολή απαιτεί την
έγκριση των υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Μέγιστος Αριθµός Ψυγείων και σταντ ανά περίπτερο
1. Ο µέγιστος αριθµός των ψυγείων που θα τοποθετούνται έξω από τα περίπτερα και η
διάταξη καθορίζονται ως εξής:
Α) ∆ύο (2) ψυγεία αναψυκτικών/χυµών/νερών/γάλακτος κλπ. µέγιστων διαστάσεων
1,35µ.x0,60µ. ήτοι κατάληψη παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 1,62τ.µ.
Β) ∆ύο (2) ψυγεία
παγωτών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ.x0,60µ. ήτοι κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου 1,62 τ.µ.
Εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν διαφορετικοί συνδυασµοί των τεσσάρων (4)
επιτρεπόµενων ψυγείων αρκεί η συνοική κάλυψη χώρου αυτών να µην ξεπερνά το σύνολο
των προβλεποµένων επιφανειών, ήτοι 3,24 τ.µ.
2. Επίσης, δύναται η δυνατότητα τοποθέτησης σταντ πώλησης εντύπων η κατάληψη των
οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,60 τ.µ. επί του παραχωρούµενου κοινοχρήστο χώρου
πέριξ του περιπτέρου.
3. Η συνολική κατάληψη των ψυγείων και σταντ πώλησης εντύπων δεν θα υπερβαίνει τα
4,33 τ.µ. Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος από τον περιµετρικό µισθωµένο κοινόχρηστο
χώρο, ήτοι τα 1,67 τ.µ. προορίζονται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Πωλούµενα Προϊόντα
Στο περίπτερο εκτός των προϊόντων καπνού πωλούνται προϊόντα όπως αυτά καθορίζονται
µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις.
Για την πώληση άλλων προϊόντων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (γάλα κλπ.) απαιτείται η
κατά νόµου ειδικότερη άδεια.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Καθορισµός θέσεων που παραχωρούνται για εγκατάσταση και εκµετάλλευση
περιπτέρων
1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και απλή γνώµη
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και τη σύµφωνη γνώµη της
οικείας αστυνοµικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι η αρνητική γνώµη της
εν λόγω αρχής (αστυνοµική) δεσµεύει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως προς τον καθορισµό
των θέσεων. Για τον καθορισµό των θέσεων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πολιτισµού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δηµόσιας
128

κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος και
εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης.
2. Όλες οι θέσεις περιπτέρων αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας
κλίµακας, από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα οποία απεικονίζονται το
κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος χώρος του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ 2 του άρθρου πρώτου του Ν
4093/2012 (222 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (93 Α΄) και
ισχύει.
3. Οι θέσεις λειτουργίας των ήδη υφιστάµενων διοικητικών αδειών περιπτέρων δεν
υπόκεινται σε νέο καθορισµό µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εφόσον κενωθεί
για οποιαδήποτε λόγο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε
απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
αποφασίζει εάν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα αποµακρυνθεί. Αν
αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρµόζεται η ως άνω αναφερόµενη διαδικασία.
4. Για τον καθορισµό της τιµής εκκίνησης του καταβλητέου µισθώµατος του χώρου που
καταλαµβάνει η βάση του περιπτέρου σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) θα είναι
συνάρτηση της εµπορικότητας της θέσης, τα κυκλοφοριακά δεδοµένα και την δυνατότητα
περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου και θα προκύπτει
µετά από πλειοδοτική πρόχειρη και φανερή δηµοπρασία που θα διενεργείται από το
∆ήµο Κεφαλλονιάς.
5. Το τέλος χρήσης του χώρου που καταλαµβάνει το κουβούκλιο των περιπτέρων που ήδη
λειτουργούν πριν το Ν. 4093/2012 (222 Α΄) καθορίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
ύστερα από εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής και καταβάλλεται στο ∆ήµο από το
πρόσωπο επ’ ονόµατι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης ή
από το πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί λόγω κληρονοµιάς πριν από το Ν.
4093/2012, κατόπιν αιτήσεως των εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Το τέλος
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τοποθέτηση ψυγείων, σταντ, κλπ
συµπεριλαµβανοµένων των ελεύθερων διαδρόµων µεταξύ αυτών και του κουβουκλίου
προσδιορίζεται µε τον ίδιο ως άνω τρόπο και καταβάλλεται µε την έγκριση της αίτησης
παραχώρησης στην οποία θα περιλαµβάνεται και αναλυτική αποτύπωση του
εξοπλισµού και της συνολικής καταληφθείσας επιφάνειας.
6. Οι άδειες λειτουργίας των ήδη µέχρι σήµερα λειτουργούντων περιπτέρων που δόθηκαν
πριν από το Ν. 4093/2012 (222 Α΄), ισχύουν µέχρι απώλειας του δικαιώµατος
εκµετάλλευσης, είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου, είτε λόγω παραιτήσεως του
δικαιώµατος αυτού. Σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου υφιστάµενης άδειας δίνεται η
δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασής της για µία µόνο φορά και για χρονικό διάστηµα 10
ετών:
α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή
β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.µε.Α µε
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου
πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14
(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Η δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασης αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρου,
σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 76 του ν.4257/2014, αφορούν µόνον σε
υφιστάµενες άδειες κατά τον χρόνο έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και όχι σε
αυτές που θεωρούνται υφιστάµενες λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων
προ της έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012, καθώς το σχετικό δικαίωµα
θεµελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η άδεια
παραχωρούταν µέχρι το θάνατο του δικαιούχου. (ΥΠ.ΕΣ. 42461/11.12.2014)
Στη συγκεκριµένη περίπτωση (θανάτου του δικαιούχου), οι κληρονόµοι αυτού ή ο
µισθωτής υποχρεούνται ρητά να αναγγείλουν εντός µηνός το θάνατο στον ∆ήµο
Κεφαλλονιάς προσκοµίζοντας απόσπασµα ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη
τους.
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Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη λήξη της, κατόπιν αιτήµατος
του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής καταβάλλονται στο ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Θέσεις Περιπτέρων στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς έχουν οριοθετηθεί κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος
Κανονισµού Είκοσι επτά (27) θέσεις για την λειτουργία περιπτέρων και είναι οι εξής ανά
δηµοτική ενότητα:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
A/A ΘΕΣΗ
1 Αντ.Τρίτση (έναντι οδού ∆ρακοπούλου)
2 Απέναντι από λιµεναρχείο
3 Αντ.Τρίτση (έναντι παρόδου Α. Μεταξά)
4 Σουηδίας (έξω από Ν.Ν.)
Πλ.Βαλλιάνου (έναντι παρόδου
5 Λαυράγκα)
Πλ. Βαλλιάνου (έναντι µεγάρου
6 Αµπατιέλου)
7
8
9
10
11
12

Αντ. Τρίτση (Rock kafe)
Ριζοσπαστών (Ξενία)
Παρ.Λεωφόρος (έναντι Σισσιώτισας)
Απέναντι από δικαστήρια
Πλ.Βαλλιάνου (έναντι παιδικού κήπου)
Πλ.Σισσιώτισας

ΚΕΝΩΘΕΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
A/A
1
2
3
4

ΘΕΣΗ
Πλ.Αφων Αλιβιζάτου
Πλ.Εθν. Αντίστασης
Κεντρ.πλατεία Ληξουρίου
Απέναντι από Ρηγάτου

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΚΕΝΩΘΕΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
A/A ΘΕΣΗ
1 Περατάτα

*
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

A/A
1
2
3
4
5

ΘΕΣΗ
Λιµάνι Πόρου
Κεντρ.πλατείαΣκάλας
Κεντρ. Πλατεία Πόρου
Πλ.Κατελειού
Αγία Ειρήνη

ΚΕΝΩΘΕΝ

**
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6 Κάτω πλατεία Σκάλας
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
A/A ΘΕΣΗ
1 Ποσειδώνος 8
2 Παραλιακή οδό Σάµης

ΚΕΝΩΘΕΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ
A/A

ΘΕΣΗ
Παραλιακή οδό Αγίας
1 Ευφηµίας
2 Πλ. ∆ιβαράτων

* Κατόπιν δικαστικής απόφασης /∆εν έχει υλοποιηθεί η κατασκευή
** Παρόλο που είναι πολύ παλιά άδεια δεν έχει υλοποιηθεί
Όλα τα περίπτερα που υπάρχουν στις πιο πάνω αναφερόµενες θέσεις αφορούν σε
συµβατικά περίπτερα.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Παραχώρηση Θέσεων Λειτουργίας Περιπτέρων
1.

Ο καθορισµός (χωροθέτηση) των θέσεων, καθώς και η αναλογία παραχώρησης
των θέσεων (70%-30%), αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν
κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο,σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ.
υποπαραγρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το
αρθ. 76 του Ν. 4093/2012 και ισχύει, κατανέµονται κατά ποσοστό 30%, έναντι
καταβολής τέλους, σε κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται αναλυτικά στην
ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία,(σε ΑµεΑ, πολυτέκνους και σε όσους µόνιµους
αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς
και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της
χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,

καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το
1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου εξαιρώντας από την
εφαρµογή της παρούσας όσους ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε
οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας
του πολιτεύµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας) και µε δηµόσια κλήρωση και κατά
ποσοστό 70% παραχωρούνται σε άλλους ενδιαφερόµενους για την εκµετάλλευση τους,
µε δηµοπρασία σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (Π∆ 270/81), µετά από διενέργεια πλειοδοτικής
φανερής και προφορικής δηµοπρασίας και περιλαµβάνει υποχρεωτικά και τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (93 Α΄). Σε κάθε περίπτωση
αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών.
2.
Η παραχώρηση των θέσεων στους δικαιούχους του αρθ. 1 παρ ΣΤ υποπ. ΣΤ2
του Ν. 4093/12 όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του αρθ. 76 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ
934) (30%) όπως ισχύει, γίνεται µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφ’ όσον πληρούται
η προϋπόθεση του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006. Τα επιπλέον δικαιολογητικά
συµµετοχής είναι: α) για τα άτοµα µε αναπηρία η προσκόµιση πιστοποιητικού της
Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν.
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2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό
αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο κατά
το νόµο Φορέα ή Υπηρεσία και γ) για τους πολεµιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου
πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. (περίπτ.4
υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
Η παραχώρηση των θέσεων (70%) στους ενδιαφεροµένους για την εκµετάλλευσή τους
γίνεται µετά από διενέργεια δηµοπρασίας που γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ηµοπρασιών Εκµίσθωσης Ακινήτων του ∆ήµου και εφ’ όσον πληρούται η προϋπόθεση
του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, ακολουθούνται δε οι διατάξεις περί δηµοπρασιών
προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων. (άρθρο 192 ∆ΚΚ,Π.∆. 270/81).
3. Η παραχώρηση των Θέσεων ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης, γίνεται για δέκα
(10) έτη κατ΄ανώτατο. Εφ’ όσον κατά τη διάρκεια της 10ετίας αποβιώσει ο δικαιούχος,
υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωµα αυτό για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα
της παραχώρησης, αποκλειστικά η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα του εφόσον ανήκουν
στην κατηγορία των Α.µε.Α µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. (περίπτ.10 της
υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’).
Η δυνατότητα περαιτέρω µεταβίβασης αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρου, σύµφωνα µε
την παρ. 10 του άρθρου 76 του ν.4257/2014, αφορούν µόνον σε υφιστάµενες άδειες κατά
τον χρόνο έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και όχι σε αυτές που θεωρούνται υφιστάµενες
λόγω διαδοχής αποβιωσάντων δικαιούχων προ της έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012,
καθώς το σχετικό δικαίωµα θεµελιώθηκε κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ. 1044/71, οπότε η
άδεια παραχωρούταν µέχρι το θάνατο του δικαιούχου. (ΥΠ.ΕΣ. 42461/11.12.2014), εφ’
όσον το επιθυµούν και το δηλώσουν ρητώς στο ∆ήµο. Με τη λήξη της 10ετίας για την
οποία παραχωρήθηκε, η θέση του περιπτέρου περιέρχεται και πάλι στο ∆ήµο για
περαιτέρω παραχώρηση.
4. Από το σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% προσδιορίζεται µετά από
δηµόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στην κλήρωση µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των
ενώσεων των συµµετεχόντων. Για τις λοιπές θέσεις γίνεται δηµοπρασία εντός 3µήνου
από τον χαρακτηρισµό του περιπτέρου ως “Κενωθέντος”.
5. Η παραχώρηση θέσης εκµετάλλευσης περιπτέρου, σε κάθε περίπτωση, γίνεται µε
συµφωνητικό το οποίο υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και τον αναδειχθέντα από την
δικαιούχο, ή από τον πλειοδοτήσαντα ενδιαφερόµενο. Στο συµφωνητικό αναγράφονται
υποχρεωτικά:
α. το όνοµα του παραχωρησιούχου.
β. η διάρκεια της παραχώρησης.
γ. οι όροι της παραχώρησης.
δ. οι υποχρεώσεις του ενδιαφεροµένου.
ε. οι λόγοι / περιπτώσεις ανάκλησης της παραχώρησης.
στ. το ύψος του µισθώµατος ή του τέλους για τους δικαιούχους κατόπιν
κλήρωσης.
ζ. ηµεροµηνία καταβολής του µισθώµατος ή του τέλους.
6. Το εισοδηµατικό κριτήριο, που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, για την
ειδική κατηγορία, που επιθυµεί παραχώρηση θέσης εκµετάλλευσης περιπτέρου
καθορίζεται µε βάση το ετήσιο συνολικό εισόδηµά του, όπως αυτό προκύπτει από το
τελευταίο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της αρµοδίας ∆.Ο.Υ. και όπως αυτό διαµορφώνεται
µετά την αφαίρεση των ακολούθων ποσών:
α. 2.000,00 € για τον έγγαµο ενδιαφερόµενο,
β. του ετησίου µισθώµατος που καταβάλλει ο ενδιαφερόµενος για την κυρία
κατοικία του και µέχρι του ποσού των 2.400,00 € για το ΑΜΕΑ άνευ συζύγου και τέκνων
και του ποσού των 3.500,00 € για τους λοιπούς ενδιαφεροµένους,
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γ. 1.000,00 € για κάθε πέρα των τεσσάρων (4) τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει για
τον ενδιαφερόµενο πολύτεκνο και για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει για
το ενδιαφερόµενο ΑΜΕΑ. Εφ’ όσον κάποιο από αυτά τα τέκνα έχει αναπηρία σε
ποσοστό άνω του 67%, το ποσό αυτό διπλασιάζεται (2.000,00 €).

ΑΡΘΡΟ 14ο
Υποχρεώσεις Υπευθύνων Λειτουργίας Περιπτέρων
1. Τα περίπτερα υπάρχουν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για να εξυπηρετείται η τοπική κοινωνία,
οι εργαζόµενοι σ’ αυτόν και οι επισκέπτες. Εποµένως, έχουν υποχρέωση να λειτουργούν
τουλάχιστον τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
2. Περίπτερο το οποίο παραµένει κλειστό συνεχώς επί 3µηνο ή πάνω από έξι (6) µήνες
αθροιστικά το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση λειτουργίας του
περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτοµο, µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες
(εισοδηµατικά κλπ. κριτήρια για ΑΜΕΑ κ.τ.λ. ή δηµοπρασία για λοιπούς).
3. Ο δικαιούχος της θέσης περιπτέρου στον οποίο παραχωρείται, οφείλει να λειτουργήσει το
περίπτερο εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού. Σε περίπτωση που
παρέλθει το 6µηνο χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και
η θέση του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόµενο. Σ’ αυτή την περίπτωση,
το άτοµο στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν µπορεί να
µετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει διετία
(2ετία) από την ανάκληση της παραχώρησης.
4. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωµένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως
απαγορευµένης της ενοικίασης σε τρίτο, µπορεί όµως να τον αναπληρώνει ο/η σύζυγος
και τα ενήλικα τέκνα τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης.
Η εκµίσθωση του δικαιώµατος επιτρέπεται µόνο για λόγους γήρατος ή αναπηρίας του
δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το µισθωτήριο κατατίθεται
από τον ενοικιαστή του περιπτέρου στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς εντός ενός µήνα για την
έκδοση της σχετικής πράξης διαπίστωσης µίσθωσης.
5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινοχρήστων χώρων πρασίνου καθώς και του
οδοστρώµατος (π.χ. ζαρντινιέρες).
6. ∆εν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειµένων για την τοποθέτηση των προς
πώληση ειδών (εφηµερίδων, περιοδικών κλπ.).
7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων και
τηλεοράσεων εκτός περιπτέρου. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφηµίσεις που προβλέπονται
από την ΚΥΑ 52138/03 (Ν 2946/2001) περί υπαίθριας ∆ιαφήµισης όπως κάθε φορά
ισχύει.
8. Η καθαριότητα του κοινοχρήστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου.
9. Το πρόσωπο επ’ ονόµατι του οποίου έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης
ή το πρόσωπο στο οποίο έχει µεταβιβαστεί λόγω κληρονοµιάς (σύζυγος, τέκνα) πριν
από το Ν. 4093/2012 υποχρεούται να υποβάλλει τον Ιανουάριο κάθε έτους αίτηση στο
∆ήµο για την χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου και να καταβάλλει το αναλογούν
τέλος.
10. Μετά την λήξη της παραχώρησης ο δικαιούχος οφείλει να το αποµακρύνει εντός είκοσι
ηµερών διαφορετικά θα το αποµακρύνει ο ∆ήµος επιβάλλοντας πρόστιµο στον δικαιούχο
ύψους χιλίων (1000) ευρώ.
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ΑΡΘΡΟ 15ο
Μετατόπιση περιπτέρου
1.Η µετατόπιση επιτρέπεται µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν.
1044/1971. Προηγουµένως τα αιρετά όργανα των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων
εκφράζουν απλή γνώµη ως προς την διάθεση του κοινόχρηστου χώρου.
2.Η µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού
του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών
Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας
ζωής, µετά από γνώµη του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας.
3.Σε περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη
βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη,
η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται
στη µετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση, δηλαδή
το ∆ήµο. Οι δαπάνες µετατόπισης σε αυτήν την περίπτωση προσδιορίζονται αναλυτικά
στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όπως ορίζει η νοµοθεσία.
4.Σε περίπτωση προσωρινής µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του
θέση µόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική δαπάνη
προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές
βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. (άρθρο 20 παρ.2 Ν∆
1044/71) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
38/29.02.2008 τεύχος Α΄).
5.Τα περίπτερα που µετατοπίζονται µετά την ισχύ του παρόντος Κανονισµού οφείλουν να
προσαρµοσθούν στις προδιαγραφές και στους περιορισµούς των άρθρων αυτού.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Τελικές και µεταβατικές ∆ιατάξεις
1. Η Οικονοµική Υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία καθώς και η αρµόδια οργανική µονάδα
ελέγχου των κανονιστικών αποφάσεων περιπτέρων, ελέγχουν την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα, διατυπώνουν γνώµη για την
καταλληλότητα των παραχωρηµένων χώρων για τη εγκατάσταση περιπτέρων και
εισηγούνται στα αρµόδια συλλογικά όργανα την επιβολή των προβλεποµένων από το
νόµο προστίµων για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
2. Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων (τροποποίηση όρων αδείας) εισηγούνται στο
αρµόδιο όργανο την ανάκληση της παραχώρησης της θέσεις λειτουργίας του
περίπτερου.
3. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό, εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία.
4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προβαίνει
σε τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις του παρόντος κανονισµού όταν κρίνεται αναγκαίο.
5. Ο παρόν κανονισµός τίθεται σε εφαρµογή µετά την ψήφισή του από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, την τήρηση των διαδικασιών δηµοσιότητας κανονιστικών πράξεων και την
έγκρισή του από την αρµόδια για την εποπτεία του ∆ήµου Αρχή.
6. Όλα τα υφιστάµενα περίπτερα στην επικράτεια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οφείλουν να
προσαρµοσθούν στα οριζόµενα του παρόντος Κανονισµού ως ακολούθως:
Α) Τα περίπτερα που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου έως τις
30/4/2017.
Β) Τα περίπτερα που βρίσκονται σε όλες τις άλλες κοινότητες της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αργοστολίου έως τις 30/04/2017.
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Γ) Τα περίπτερα που βρίσκονται στις ∆ηµοτικές Ενότητες, Οµαλών, Λειβαθούς,
Σάµης, Ελειού Πρόννων, Ερίσου και Πυλαρέων έως τις 30/04/2017.
∆) Τα περίπτερα που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής έως τις 30/04/2017.
7. Κάθε νέα εγκατάσταση περιπτέρου είτε νέου είτε µετατοπιζόµενου ασχέτως της ∆ηµοτικής
Ενότητας που βρίσκεται, προσαρµόζεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.
8. Η µη προσαρµογή των περιπτέρων εντός των ανωτέρω προθεσµιών αποτελούν λόγο
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας αυτού.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 46 /2016
ΘΕΜΑ : ανανέωση άδειας

Α∆Α : 74ΜΥΩΕ5-Σ∆7

Μ. Ο. στο κατάστημα της ΄΄ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄ που
βρίσκεται στην Αγία Ευφημία της Δημ. Ενότητας Πυλαρέων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και
εισηγούµενος το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. »
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι
αρµόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα
σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και
στοιχεία.
Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονοµικής
∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών
µηχανηµάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω
καταστήµατα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις,
καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της
ησυχίας των περιοίκων». 2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν
διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο
αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός
όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται µέχρι
την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και µπορεί να παραταθεί
ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη
θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε
ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να
είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο
κατάστηµα. 5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται προσωρινά µε
απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή
οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών
µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση
κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουµε την από 16876/25-5-2016
αίτηση της Μακρή Αργυρής του Γερασίµου τα συνοδεύοντα σε αυτή δικαιολογητικά για
την ανανέωση άδειας Μ. Ο. στο κατάστηµα της ΄΄ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄ που βρίσκεται στην
Αγία Ευφηµία
της ∆ηµ. Ενότητας Πυλαρέων
, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.
52588/15713/16-1-2014 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση
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Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ.
Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα :
για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00
ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων
πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα
στο κατάστηµα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β'
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
• την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
• την αίτηση
της Μακρή Αργυρής του Γερασίµου µε την οποία ζητά να του
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων για το κατάστηµά της µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Μακρή Αργυρή του Γερασίµου . ανανέωση άδειας Μουσικών
Οργάνων στο κατάστηµα της ΄΄ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ΄΄ που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία της
∆ηµ. Ενότητας Πυλαρέων , σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 52588/15713/16-1-2014
γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας . ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως
του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Κεφαλλονιάς, και
συγκεκριµένα :
για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00
ώρα και για τη λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι
την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των
περιοίκων. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να
είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο
κατάστηµα. (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96(ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β').
Α∆Α: ΩΧΖ5ΩΕ5-Γ7Ο
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 47 /2016
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων
και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο –
πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών
προϊόντων - πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα Ξηρών καρπών κ΄ ζαχαρωδών προϊόντων –κάβα
εµφιαλωµένων ποτών- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας », που βρίσκεται στα
Κλείσµατα της ∆.Ε. Λειβαθούς.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο
στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ.
Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη
το 1 ο Θέµα
της ηµερήσιας διάταξης
«Προέγκρισεις ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007,
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου :

Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 15730/ 17-5-2016 αίτηση της Κουράνη Αργυρής του Σταύρου τα
συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο Παντοπωλείο – πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο –πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα Ξηρών καρπών κ΄ ζαχαρωδών προϊόντων –κάβα
εµφιαλωµένων ποτών- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας », που
βρίσκεται στα Κλείσµατα της ∆.Ε. Λειβαθούς , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1261/13-5-16 βεβαίωση
της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί δόµησης από
το Π.∆. 24-4-85 και οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο αρθ. 30 του Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142Α / 286-14 δεν απαγορεύεται η χρήση καταστήµατος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών . Η συνολική
επιφάνεια δόµησης είναι 1000τ.µ. ανά γήπεδο. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα 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. Κουράνη Αργυρή του Σταύρου 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. Κουράνη Αργυρή του Σταύρου προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
«Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο –
πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων- καφεκοπτείο –πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής –
πρατήριο άρτου – κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων - πρατήριο ειδών
ζαχαροπλαστικής – κατάστηµα Ξηρών καρπών κ΄ ζαχαρωδών προϊόντων –κάβα εµφιαλωµένων
ποτών- κατάστηµα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας »,
που βρίσκεται στα
Κλείσµατα της ∆.Ε. Λειβαθούς , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1261/13-5-16 βεβαίωση της Υπηρεσίας
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι και περιορισµοί δόµησης από το Π.∆. 24-4-85 και
οι χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο αρθ. 30 του Ν. 4269/14 ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 δεν
απαγορεύεται η χρήση καταστήµατος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών . Η συνολική επιφάνεια
δόµησης είναι 1000τ.µ. ανά γήπεδο. Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της
αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 48 /2016
Α∆Α: 71Μ5ΩΕ5-ΜΣ2
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –
Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας
κουζίνας )», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής .

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης δίνει τον λόγο
στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ.
Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη
το 1 ο Θέµα
της ηµερήσιας διάταξης
«Προέγκρισεις ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος »θέτει υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
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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 :

Σας διαβιβάζουµε την από 1589718-5-2016 αίτηση του Μουρελάτου Νικολάου του Ευάγγελου 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 εκτός ορίων
οικισµού Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 2295/15-7-2015 βεβαίωση 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 δεν απαγορεύεται η
χρήση εστιατορίου – ψησταριάς. Παρακαλούµε όπως εγκριθούν τα 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 Μουρελάτου Νικολάου του Ευάγγελου 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. του Μουρελάτο Νικόλαο του Ευάγγελου προέγκριση άδειας λειτουργίας
Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και
προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )», που βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού
Χαβριάτων της ∆.Ε. Παλικής , σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 2295/15-7-2015 βεβαίωση 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 δεν απαγορεύεται η χρήση εστιατορίου –
ψησταριάς. 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος
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