ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 8 ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 28 η Ιουνίου
2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 28 η Ιουνίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 το πρωί ,η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την
αριθµό πρωτ. 21243/23-06-2016 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
Σαµούρης Σπυρίδων
4 ∆ηµητράτος Γεράσιµος
Τζωρτζάτος Γεώργιος
5. Γάκης Μιχαήλ
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 49 /2016
Α∆Α: Ω7ΩΨΩΕ5-3 Ο4
ΘΕΜΑ : Λήψη νέας απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ.
Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου
γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής .

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν µετά από πρόσκληση και ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος κ. Κουρούµαλος
Παναγιώτης µε τον δικηγόρο του κ. Αντύπα Σταύρο.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη νέας απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση
µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής .» έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του
∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Με την αριθ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αποφασίστηκε παράταση
της λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου το οποίο λειτουργεί ως
επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) στο Ξι Κατωγής µέχρι 30-9-2016 αντί
να αποφασιστεί οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος λόγω πολεοδοµικών
παραβάσεων.
Με την αριθ. πρωτ. 7457/777&5943/630/10-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκ/νσης ∆/σης Πελ/σου
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου ακυρώνεται η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τους λόγους που
αναφέρονται σ’ αυτήν.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση σχετικά µε την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος.
Ωστόσο σας αναφέρουµε τα εξής:
Στον Οδηγό Καταστηµάτων του ΥΠ.ΕΣ 2007 επισηµαίνονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Αρχές είναι αρµόδιες για τον έλεγχο εφαρµογής άλλων νοµοθεσιών (πλην των
υγειονοµικών), µεταξύ των οποίων γίνεται ρητή αναφορά στην πολεοδοµική νοµοθεσία και συγκεκριµένα στα
στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου. O όρος των υγειονοµικών διατάξεων σύµφωνα µε τον οποίο, η λειτουργία
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση της νοµιµότητας των
κτιριακών του εγκαταστάσεων, δεν είναι εκ της φύσεώς του υγειονοµικός. Συνεπώς, αν παραβιασθεί ο όρος
αυτός, η ανάκληση της άδειας διενεργείται χωρίς προηγούµενη γνώµη της Υγειονοµικής Υπηρεσίας (ΣΤΕ
5875/1995, ΣτΕ 2671/90, 2977/1985, πρβλ. και. ΣΤΕ 3588/1992, ΣτΕ 3412/92, 1806/1987). Εποµένως, µετά την
παρέλευση απράκτου της προθεσµίας για άσκηση ένστασης επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου ή την
απόρριψή της από την Επιτροπή Κρίσης Αυθαιρέτων, οπότε, µε την ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών της
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πολεοδοµικής υπηρεσίας, ο χαρακτηρισµός του αυθαιρέτου καταστεί τελεσίδικος, το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου
οφείλει να λάβει τη σχετική απόφαση, χωρίς να απαιτείται η γνώµη της υγειονοµικής υπηρεσίας.»
Οι αρµοδιότητες των Επιτροπών Κρίσης Αυθαιρέτων ασκούνται πλέον από τα ΣΥΠΟΘΑ.
Συνεπώς κατά τα ανωτέρω όπου Επιτροπή Κρίσης Αυθαιρέτων νοείται πλέον το ΣΥΠΟΘΑ.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο ∆ήµος θα πρέπει να αναµείνει την τελεσίδικη απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ
προκειµένου να λάβει σχετική απόφαση ανάκλησης της άδειας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων αφού αναφέρει ότι η απεργία των υπαλλήλων του ΣΥΠΟΘΑ συνεχίζεται και
δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση του για το εν λόγω αυθαίρετο , προτείνει να προκειµένου να λάβει απόφαση η
Επιτροπή για την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Κουρούµαλου
Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής κρύας
κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής ,να αναµείνει την τελεσίδικη απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ όπως εισηγείται η αρµόδια
Υπηρεσία.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και
την εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προκειµένου να λάβει απόφαση για την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ.
Κουρούµαλου Παναγιώτη του ∆ιονυσίου που λειτουργεί ως «Επιχείρηση µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος
(ζεστής κρύας κουζίνας)» στο Ξι Κατωγής και επειδή η απεργία των υπαλλήλων του ΣΥΠΟΘΑ συνεχίζεται ,θα
αναµείνει την τελεσίδικη απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ .

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50 /2016
Α∆Α: 7315ΩΕ5-ΟΤΞ
ΘΕΜΑ : Λήψη νέας απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ.
Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως
«Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής .

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε µετά από πρόσκληση και η ιδιοκτήτρια του καταστήµατος κ. Ευαγγελάτου
Εµµανουέλα.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 5ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη νέας απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου εκπροσώπου Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής µετά την
αριθ. πρωτ. 7973/819&6238/652/10-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/σου
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη στην οποία
αναφέρονται τα παρακάτω:
Με την αριθ. 3/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς αποφασίστηκε παράταση
της λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κων/νου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε» για ενάµιση µήνα ώστε στο διάστηµα αυτό να πραγµατοποιηθεί η κατεδάφιση της
αυθαίρετης κατασκευής και να εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης αντί να
αποφασιστεί οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος λόγω πολεοδοµικών
παραβάσεων.
Με την αριθ. πρωτ. 7973/819&6238/652/10-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆/σης
Πε/σου ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου ακυρώνεται η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τους
λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί νέα απόφαση σχετικά µε την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας του συγκεκριµένου καταστήµατος.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
•

και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κωνσταντίνου εκπροσώπου
Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΞΤΕ» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο - Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο
«∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51 /2016
Α∆Α: 6ΛΜΖΩΕ5-Μ∆Ν
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας
Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα
Ληξουρίου και λειτουργεί ως
«Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν µετά από πρόσκληση και ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος κ. Κατερέλος µε τον
δικηγόρο του κ. Βάλσαµο ∆ιονύσιο.
Επίσης παρευρέθηκαν ο κ. Κουρούκλης Αντώνιος µε τον δικηγόρο του κ. Χαλιώτη Κων/νο .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 6ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα
Ληξουρίου και λειτουργεί ως «Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ..» θέτει υπόψη της
Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Με το αριθ. πρωτ. 54631/16299 σχετ. 54628/16298, 54073/16114/16-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας µε συνηµµένη την από 2-11-2011 έκθεση υγειονοµικού ελέγχου διαπιστώθηκε
ουσιώδης τροποποίηση των υγειονοµικών όρων λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α.
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα
Ληξουρίου και λειτουργεί ως «Υπαίθριο Κέντρο
∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ» δυνάµει της αριθ. 280/01-08-2008 αδείας λειτουργίας του.
Σύµφωνα µε την παραπάνω αυτοψία διαπιστώνεται σαφώς ουσιώδης τροποποίηση υγειονοµικών
όρων λειτουργίας του καταστήµατος σας όπως είχε επισηµανθεί και µε προηγούµενη αλληλογραφία της
Υγειονοµικής Υπηρεσίας προς το ∆ήµο Παλικής µε τα αριθ. πρωτ. 2301/25-08-2006 και 445/23-02-2007 έγγραφα
της στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα έπρεπε ο ∆ήµος λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αλληλογραφία να
προβεί σε αντικατάσταση αδείας χωρίς προηγούµενη γνωµοδότηση της. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι έχει
προβεί σε πρόσθετες τροποποιήσεις έχοντας κατασκευάσει σε τµήµα του υπαιθρίου χώρου κάθετη τέντα, η
οποία δύναται να κλείνει κατά τη λειτουργία του καταστήµατος.
Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν µε το αριθ. 49313/30-11-2011 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Παλικής στην
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως αρµόδιο συλλογικό όργανο για λήψη απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιάταξης όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς , µετά από συνεχείς αναβολές, έλαβε την αριθ.
45/2012 απόφαση µε την οποία αποφάσισε την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος σας σε
εφαρµογή της αριθ. 2843/320&(2841/318/2541/275)5-4-2012 απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελ/σου ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου.
Παράλληλα η ∆/νση ∆όµησης µε την από 22-2-2012 έκθεση αυτοψίας διαπιστώνει αυθαίρετες
προσθήκες ηµιυπαιθρίων και κύριων χώρων στο κατάστηµα σας κατά της οποίας υποβάλλατε ένσταση και
δήλωση ένταξης στο Ν. 4014/2011.
Μετά την κατάθεση της προσφυγής της Εταιρείας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε κατά της
αριθ. 2843/320&(2841/318/2541/275)5-4-2012 απόφασης του Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου ∆υτ.
Ελλάδας & Ιονίου ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 εκδόθηκε απόφαση από την
ανωτέρω Επιτροπή (Πρακτικό Νο 6/18-5-2012) µε την οποία κρίνεται βάσιµη η προσφυγή και ακυρώνεται η ως
άνω απόφαση του Γ.Γ για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό. Συνεχεία αυτού εκδόθηκε η αριθ. 93/2012
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία ανακλήθηκε η 45/2012
προηγούµενη απόφαση της.
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν προκύπτει η συµµόρφωση της επιχείρησης µε τους όρους αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 54631/16299 σχετ. 54628/16298,
54073/16114/16-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας µε συνηµµένη την από
2-11-2011 έκθεση υγειονοµικού ελέγχου, διαβιβάσθηκε στην ως άνω εταιρεία το αριθ. 15204/11-5-2016 έγγραφο
της υπηρεσίας µας µε θέµα «Κλήτευση προηγούµενης ακρόασης» µε το οποίο ορίσθηκε ηµεροµηνία κλήτευσης η
23η/5/2016 κατά την οποία προσήλθε και κατέθεσε προφορικά ο κ. Κατερέλος Γεράσιµος παρουσία του
δικηγόρου του κ. Βάλσαµου ∆ιονυσίου δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί την Εταιρεία Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α.
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε κατέθεσε δε και το από 23-5-2016 έγγραφο υπόµνηµα.
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Κατόπιν τούτων παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως αρµοδίου
συλλογικού οργάνου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/2006 και 73 Ν. 3852/2010 για την
ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος.
Σας προσκοµίζουµε συνηµµένα το ∆.Υ/11-4-2012 έγγραφο της δικηγόρου του ∆ήµου κας
Χριστοφοράτου µε θέµα: «Σχετικά µε άδεια λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ. Κατερέλος – Α.
Κατερέλος Ο.Ε» για ενηµέρωση σας.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος κ. Ματιάτος Σπυρίδων ,δίνει τον λόγο στον δικηγόρο κ. Χαλιώτη Κων/νο ο οποίος δήλωσε ότι ο
πελάτης του κ. Κουρούκλης Αντώνιος παρευρίσκεται στην συζήτηση του θέµατος γιατί έχει έννοµο συµφέρον
σαν γείτονας της εν λόγω επιχείρησης . Ο κ. Χαλιώτης συµφώνησε µε το έγγραφο της Νοµικής Συµβούλου του
∆ήµου και την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας για την ανάκληση της αδείας και λειτουργίας του καταστήµατος
ιδιοκτησίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα Ληξουρίου
συµπληρώνοντας ότι η Επιτροπή του άρθρου 152 έχει παραπλανηθεί από τον προσφεύγοντα .
Αµέσως µετά δίνει τον λόγο στον δικηγόρο του κ. Κατερέλου κ. ∆ιονύσιο Βάλσαµο ο οποίος αφού ανέλυσε το
ιστορικό της λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε το οποίο ο πελάτης του δεν έχει προβεί σε καµµία
ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της επιχείρησής του, ζήτησε από τα Μέλη της Επιτροπής να
απευθυνθούν στο Τµήµα Υγιεινής της Π.Ε Κεφαλληνίας και να ζητήσουν την άποψή της σχετικά µε νέες
επεκτάσεις αλλαγές και τροποποιήσεις του αναφερόµενου καταστήµατος από το 1997 έως σήµερα που να
θεωρούνται ως ίδρυση νέου καταστήµατος ώστε να απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας ή να δικαιολογούν την
ανάκληση της αδείας του.
Στην συνέχεια κατέθεσε σχετικό υπόµνηµα του κ. Αγγέλου Κατερέλου ,νόµιµου εκπροσώπου της οµόρρυθµης
εταιρίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης.
Αµέσως µετά ο Πρόεδρος λαµβάνοντας υπόψη το ∆.Υ/11-4-2012 έγγραφο της δικηγόρου του ∆ήµου σύµφωνα
µε το οποίο η ∆ηµοτική Αρχή αποφασίζει κατά δέσµια αρµοδιότητα και δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς
την ανάκληση ή µη της αδείας και την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να
αποφασίσουν για την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ.
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα
Ληξουρίου και λειτουργεί ως
«Υπαίθριο Κέντρο ∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
το ∆.Υ/11-4-2012 έγγραφο της δικηγόρου του ∆ήµου
•
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος ιδιοκτησίας Γ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ – Α.
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ο.Ε που βρίσκεται στα Μιχαλιτσάτα
Ληξουρίου και λειτουργεί ως «Υπαίθριο Κέντρο
∆ιασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 52 /2016
Α∆Α: ΩΣ77ΩΕ5-Μ71
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την έγκριση απότµησης –
υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίµων και ενέργειας στο Αργοστόλι.».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Υπάλληλο
της Τεχνικής Υπηρεσίας Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο ο οποίος εισηγούµενος το 8 ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την έγκριση
απότµησης – υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίµων και ενέργειας στο
Αργοστόλι.».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 10008/17-05-2016/12931/20-04-2016 Εισήγηση
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξης:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ :

ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-Ο.Τ.14-ΤΕΜ.1-ΤΟΜΕΑΣ
ΙΙΑ (ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΓΕΡ. ΦΩΚΑ & ΙΑΚ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ).

142

ΣΧΕΤ.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119Α’/16-6-2006). Άρθρα 26,28-παρ.3β.αα), 30-παρ.ιδ.
Υ.Α. 81540/1445/Φ.4.2/2015 (ΦΕΚ 2984Β’/31-12-2015).
Π.∆. [(Απόφαση 4905/463/2016 (ΦΕΚ 338Β’/17-2-2016)]
Β.∆. 465/1970
Π.∆. 1224/1981 (ΦΕΚ 303Α’/15-10-1981).
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 (Α.Π. ∆ΜΕΟ/0/2879/18-4-2007/Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε./∆ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ Ε.
7. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 10008/28-3-2016 Αίτηση κου Άγγελου Γαλιατσάτου µε θέµα: «Έγκριση Απότµησης
Πεζοδροµίου για την ∆ηµιουργία Εισόδου-Εξόδου σε υπό Ίδρυση Πρατήριο Παροχής Καυσίµων και
Ενέργειας» µετά την εφαρµογή του Ρυµοτοµικού Σχεδίου, µε συνηµµένα Τεχνική Έκθεση & Τοπογραφικό
∆ιάγραµµα.
8. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. µας 12931/20-4-2016 Αίτηση κου Άγγελου Γαλιατσάτου µε θέµα: Υποβολή Τεχνικής
Έκθεσης, ∆ιάγραµµα Εφαρµογής & Βεβαίωση Υπηρεσίας ∆όµησης περί Πλάτος Ρυµοτοµικής Γραµµής (Α.Π.
3517/26-11-2014).
9. Α.Π. 1235/04-5-2015/∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ/∆ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ περί «Εφαρµογή Απόφασης
ΣΥΠΟΘΑ-Χρήσεις Γης στο Ο.Τ. 14 Εγκεκριµένου Σχεδίου Αργοστολίου».
10. Ν.3852/2010-Άρθρο 73 περί «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρµοδιότητες».
11. Α.Π. 6216/16/28-4-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ περί: Χορήγηση
άδειας ίδρυσης πρατηρίου παροχής καυσίµων & ενέργειας εντός Ο.Τ.14-τεµ.1, Τοµέας ΙΙΑ στο όνοµα Άγγελου
Γαλιατσάτου (Α∆Α: ΩΩ∆Φ7ΛΕ-ΠΧΨ).
12. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Το θέµα εισάγεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλονιάς σε εκτέλεση του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρεται ότι: «….1. Η Επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε ∆ήµους
άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε
την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του
∆ήµου…..»
Επί του ανωτέρω θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Α). Για τις ∆ηµοτικές οδούς «Γερασίµου Φωκά και Ιακώβου Πυλαρινού», η συντήρησή τους ανήκει στην
αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς.
Β). Σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. ιδ. του Π.∆. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α’ / 16-06-2006), η έγκριση
απότµησης-υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου εκδίδεται από την αρµόδια για την οδό υπηρεσία, µε τη
σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου (σε περίπτωση που η υπηρεσία αυτή δεν είναι ο οικείος ∆ήµος) στα όρια του οποίου
ανήκει η οδός.
Γ). Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της απότµησης–υποβιβασµού, σύµφωνα µε το από το ∆εκέµβριο
2015-κλ.1/100 σχέδιο διάταξης-τοπογραφικό διάγραµµα της Πολιτικού Μηχανικού Ασηµίνας Γαβριελάτου και το
οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε το υπόδειγµα 5 (παράγραφος 3 του άρθρου 28 του Π.∆. 118/2006) και
λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2006, ότι η νήσος Κεφαλονιά ανήκει στις λοιπές περιοχές
(δηλαδή ω=2.5 µ.) έχουν ως ακολούθως:
Το µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου επί της οδού Ιακώβου Πυλαρινού είναι 4,93
µέτρα επί της ρυµοτοµικής γραµµής, το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου πλάτος του οδοστρώµατος
προσπελάσεως στον χώρο είναι 5.41 µέτρα. Η γωνία στροφής της εισόδου είναι 43ο.
Το µήκος της νησίδας που διαµορφώνεται επί του πεζοδροµίου επί της οδού Γερασίµου Φωκά είναι 4,80 µέτρα
επί της ρυµοτοµικής γραµµής, το εγκαρσίως προς τον άξονα εξόδου πλάτος του οδοστρώµατος προσπελάσεως
στον χώρο είναι 5.36 µέτρα, ενώ η γωνία στροφής της εξόδου είναι 60ο.
Τα ανωτέρω είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του Π.∆. 118/2006
[υπόδειγµα 5].
Για τις ανάγκες εξυπηρετήσεως και την δυνατότητα προσβάσεως ατόµων µε αναπηρία δηµιουργούνται ράµπες
εκατέρωθεν της εξόδου του πρατηρίου ενέργειας (η µία απέναντι από την άλλη) και σε συνέχεια των
υφισταµένων, οι οποίες ευρίσκονται στην διάβαση της οδού Ιακώβου Πυλαρινού.
Το πλάτος αυτών είναι 1,50 µ. και το µήκος αυτών είναι 1,84 µ. και 1,96 µ. αντίστοιχα. Η κλίση τους
είναι έως 6.52%, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση 52907/2009 περί «Ειδικών Ρυθµίσεων
για την Εξυπηρέτηση Ατόµων µε Αναπηρία σε Κοινόχρηστους Χώρους».
Η απορροή των οµβρίων υδάτων της πλατείας του πρατηρίου ενέργειας γίνεται επιφανειακά µε φυσική
ροή και αυτά οδηγούνται ελεύθερα στο ρείθρο της οδού.
Οι κλίσεις των επιφανειών του πρατηρίου κυµαίνονται από 2,09% έως 6% και σηµειώνονται στο διάγραµµα που
συνοδεύει την παρούσα µε κατάλληλη σήµανση.
Οι θέσεις των απαιτουµένων πινακίδων σήµανσης αποτυπώνονται αναλυτικά στο διάγραµµα (Ρ-2,Ρ-7,Ρ-27,Ρ-1).
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∆). Η ανωτέρω απότµηση θα επιτρέπεται να υλοποιηθεί µόνο µετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του
πρατηρίου, όπου και θα ελεγχθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες η τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας περί των
γεωµετρικών στοιχείων αυτής.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και το ∆ιάγραµµα Εφαρµογής των ρυµοτοµικών γραµµών,
συνταγµένο από τον Μηχανικό Αποστολάτο Σπυρίδων (Μάρτιος 2016-Κλ.1/200) συνοδευόµενο από την τεχνική
έκθεση (συνηµµένα στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 12931/20-4-2016 αίτηση κου Άγγελου Γαλιατσάτου)
Εισηγούµεθα
Την Έγκριση απότµησης-υποβιβασµού της στάθµης πεζοδροµίου επί των οδών Ιακώβου Πυλαρινού
και Γερασίµου Φωκά, εντός σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, ΟΤ14, τεµ.1, τοµέας ΙΙΑ, σε θέση του υπό ίδρυση
πρατηρίου παροχής καυσίµων & ενέργειας του κου Γαλιατσάτου Αγγέλου.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η σχετική Απόφαση της Επιτροπής σας να κοινοποιηθεί στον αιτούντα Κο Άγγελο Γαλιατσάτο.
Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική διευκρίνιση.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση 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 Έγκριση της απότµησης-υποβιβασµού
της στάθµης πεζοδροµίου επί των οδών Ιακώβου Πυλαρινού και Γερασίµου Φωκά, εντός σχεδίου πόλεως
Αργοστολίου, ΟΤ14, τεµ.1, τοµέας ΙΙΑ, σε θέση του υπό ίδρυση πρατηρίου παροχής καυσίµων & ενέργειας του κ.
Γαλιατσάτου Αγγέλου.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53 /2016
Α∆Α: ΩΘΜ7ΩΕ5-Η0Μ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον προσωρινό
επανακαθορισµό προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στην
κεντρική πλατεία Αργοστολίου ∆ήµου ».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον
Υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε κ. Φιλιππάτο Γεράσιµο ο οποίος
εισηγούµενος το 7 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
πρότασης για τον προσωρινό επανακαθορισµό προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης
τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου ∆ήµου »έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής
την µε αριθµ. πρωτ. 19424/9-06-2016 Εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Αργοστόλι, 09-6-2016
Α.Π.: 19424
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 191/2013 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλονιάς περί: «Οριοθέτησης
Κοινοχρήστων Χώρων για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισµάτων στην Πλατεία Βαλλιάνου Πόλεως Αργοστολίου» και
προκειµένου να γίνει προσωρινός επανακαθορισµός του προς διάθεση χώρου (Τµήµα2-Ξενοδοχείο Αίνος) µέχρι την
23-9-2016 (ηµεροµηνία έναρξης εργασιών διαµόρφωσης πλατείας Αργοστολίου), συντάχθηκε σχετικό απόσπασµα
σχεδίου βάσει του οποίου οριοθετήθηκε χωροταξικά η προς παραχώρηση λωρίδα (2.5 µ. χ 14.50µ.) στο Τµήµα 3Ξενοδοχείο Αίνος (πλευρά προς την 21η Μαίου).
Η νέα οριογραµµή (19’-20’) τοποθετείται σε φυσικό όριο-παρτέρια µε δένδρα χωρίς να επηρεάζεται η
κοινοχρησία-διέλευση πεζών από την πλατεία.
Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη:
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•

Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α 6/8-6-2006)

•
•
•

Κανονιστική Απόφαση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων η οποία έχει εγκριθεί µε τις αριθ. 131/12 και
302/12 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου
N. 1080/1980
Ν. 1491/1984

•

Ν. 1043/1980

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και του Ν. 2831/2000 (τροποποίηση των διατάξεων του Ν1577/85)
Ν. 4067/12 (ΝΟΚ)
Ν. 2696/99 «περί Κ.Ο.Κ.»άρ.34,47και48
Ν. 1828/89
Ν. 1900/90
Ν. 1337/83άρ.17,παράγραφος4
Ν. 1337/1983 άρθρο.6
Ν. 2300/95
Ν. 3254/04
Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ. 18/Α΄/1984)
Ν. 2218/1994
Β.∆. από 24/9/20-10-58 άρθρο 13
Π.∆. 267/21.8.1998– Φ.Ε.Κ.195Α

•
•
•
•
•
•

Ποινικός Κώδικας αρ.292 παρ 1.
Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε
της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ201/1791/1998
της εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ)
Απόφαση 78753 / 14573 / 86 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε
Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 2831/200
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ

Τον προσωρινό επανακαθορισµό του τµήµατος 2 στην πλευρά προς την 21η Μαΐου στην νέα οριογραµµή (19’20’), διαστάσεων (2.5µ. χ 14.50µ.) προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,
χωρίς να προσβάλλεται η κοινοχρησία της πλατείας.
α/α
Τµήµα 2

Περιγραφή
Ζ-Η-Θ-Ι-19-19’20’-20-Κ-Ζ2-Ζ4-Ζ3-Ζ1-Ζ

Καθαρό Εµβαδόν
398.69+36.25=434.94 τµ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα της Απόφασης 191/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Παρακαλούµε για την έγκριση των παραπάνω µε το συνηµµένο απόσπασµα σχέδιου που το συνοδεύει.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση 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 τον προσωρινό επανακαθορισµό προς
διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου
∆ήµου µαζί
µε το συνηµµένο απόσπασµα σχέδιου που το συνοδεύει όπως παρακάτω:
Τον προσωρινό επανακαθορισµό του τµήµατος 2 στην πλευρά προς την 21η Μαΐου στην νέα οριογραµµή (19’20’), διαστάσεων (2.5µ. χ 14.50µ.) προς διάθεση παραχωρούµενου χώρου για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,
χωρίς να προσβάλλεται η κοινοχρησία της πλατείας.
α/α

Περιγραφή

Καθαρό Εµβαδόν
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Τµήµα 2

Ζ-Η-Θ-Ι-19-19’20’-20-Κ-Ζ2-Ζ4-Ζ3-Ζ1-Ζ

398.69+36.25=434.94 τµ

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα της Απόφασης 191/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54 /2016
Α∆Α:6ΚΗ8ΩΕ5-33Υ
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα:
παντοπωλείο, οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κατάστηµα λιανικής διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας
και τυροκοµίας» εκτός οικισµού Αγίας Θέκλης στη θέση Χειρολάκια ∆.Ε. Παλικής.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Με την αριθ. πρωτ. 19836/13-6-2016 αίτηση του Ρατσιάτου Νικόλαου του ∆ιονυσίου η οποία κατατέθηκε µέσω
ΕΚΕ Αργοστολίου κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος λιανικής
διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο, οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κατάστηµα λιανικής
διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» εκτός οικισµού Αγίας Θέκλης στη θέση Χειρολάκια ∆.Ε.
Παλικής .
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 κ. Ρατσιάτου Νικόλαου του ∆ιονυσίου 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. Ρατσιάτο Νικόλαο του ∆ιονυσίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος λιανικής διάθεσης
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: παντοπωλείο, οπωροπωλείο, πρατήριο άρτου, κατάστηµα λιανικής διάθεσης
προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας» εκτός οικισµού Αγίας Θέκλης στη θέση Χειρολάκια ∆.Ε. Παλικής .
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 55 /2016
Α∆Α: ΩΩΜΧΩΕ5-ΦΒΞ
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης – επιχείρησης µαζικής
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος στο οικοδοµικό τετράγωνο 29 εγκεκριµένου
σχεδίου Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 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 .
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Με την αριθ. πρωτ. 20342/16-6-2016 αίτηση της Βιτωράτου Σταυρούλας του ∆ηµητρίου κατατέθηκαν τα νόµιµα
δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης – επιχείρησης µαζικής
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος στο οικοδοµικό τετράγωνο 29 εγκεκριµένου σχεδίου
Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων. 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. Βιτωράτου Σταυρούλας του ∆ηµητρίου 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. Βιτωράτου Σταυρούλα του ∆ηµητρίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης µαζικής
εστίασης – επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος στο οικοδοµικό
τετράγωνο 29 εγκεκριµένου σχεδίου Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 56 /2016
Α∆Α:6ΒΓΡΩΕ5-Β02
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής καθως και επιχείρησης προσφοράς
κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών, στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Με την αριθ. πρωτ. 20180/21-6-2016 αίτηση του Γεωργίου Κολεντίνη του Ιωάννη κατατέθηκαν τα νόµιµα
δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής καθώς και επιχείρησης
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών, στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς.
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 κ. Γεωργίου Κολεντίνη του Ιωάννη µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Γεώργιο Κολεντίνη του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος επιχείρησης αναψυχής
καθως και επιχείρησης προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών, στα Περατάτα ∆.Ε. Λειβαθούς.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 57 /2016
Α∆Α :Ω6ΖΖΩΕ5-ΤΣΤ
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχ/σεις µαζικής εστίασης & Αναψυχής – επιχείρηση
µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) – επιχείρηση αναψυχής» στα Χαυδάτα ∆.Ε.
Παλικής.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Με την αριθ. πρωτ. 21036/22-6-2016 αίτηση της Γιολάντας Βοργιά του Ευθυµίου κατατέθηκαν τα νόµιµα
δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχ/σεις µαζικής εστίασης & Αναψυχής – επιχείρηση
µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) – επιχείρηση αναψυχής» στα Χαυδάτα ∆.Ε.
Παλικής.
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. Γιολάντας Βοργιά του Ευθυµίου 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. Γιολάντα Βοργιά του Ευθυµίου προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «επιχ/σεις µαζικής εστίασης
& Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής κρύας κουζίνας) – επιχείρηση
αναψυχής» στα Χαυδάτα ∆.Ε. Παλικής.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 58 /2016
Α∆Α: 6Σ91ΩΕ5-34Ξ
ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση Σπάσµατα στις Μηνιές θέση 2
της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
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Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 21646/ 27-6-2016 αίτηση της Ρατσιάτου Παναγιώτας του Γερασίµου-Χρήστου µε
τα συνοδεύονται αυτή δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Σπάσµατα στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου . Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω
κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
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. Ρατσιάτου Παναγιώτας µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά
τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας.
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα του Γερασίµου-Χρήστου άδεια λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην
θέση Σπάσµατα στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 59 /2016
Α∆Α: 6ΗΨΣΩΕ5-ΣΞΟ
ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση Μεγάλη Άµµος στις Μηνιές
θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 21480/ 24-6-2016 αίτηση του Τζωρτζάτου Παναγιώτη του Γεωργίου µε τα
συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση Μεγάλη
Άµµος στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
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 Τζωρτζάτου Παναγιώτη του Γεωργίου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας.
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. Τζωρτζάτο Παναγιώτη του Γεωργίου άδεια λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην θέση
Σπάσµατα στις Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 60 /2016
Α∆Α: 7∆Τ1ΩΕ5-677
ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα στις Μηνιές θέση
2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 21410/ 24-6-2016 αίτηση της Αnna Andrzejewska µε τα συνοδεύοντα αυτή
δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα στις Μηνιές
θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
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 Αnna Andrzejewska µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας.
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Αnna Andrzejewska άδεια λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Εγλίνα στις
Μηνιές θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Αργοστολίου.
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61 /2016
Α∆Α: Ω2ΚΚΩΕ5-447
ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία Μέγα Λάκκο
στους
Σουλάρους θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Παλικής .

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 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 .
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 21340/ 24-6-2016 αίτηση της Σπανού Μαριέττας του Ιερώνυµου µε τα
συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία
Μέγα Λάκκο στους Σουλάρους θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Παλικής .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
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 Σπανού Μαριέττας του Ιερώνυµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Καντίνας.
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Σπανού Μαριέττα του Ιερώνυµου άδεια λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην παραλία
Μέγα Λάκκο στους Σουλάρους θέση 2 της ∆ηµ. Ενότητας Παλικής .
Η Καντίνα παραχωρήθηκε στην ανωτέρω κατόπιν ∆ηµοπρασίας από τον ∆ήµο.
Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 62 /2016
Α∆Α: 79ΣΞΩΕ5-ΑΨΘ
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης
τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο –πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου », που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 21643/ 27-6-2016 αίτηση της Nadia Madalena Bijnea του Vasile τα συνοδεύοντα
µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής
∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο –πρατήριο γάλακτος και ειδών
ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου », που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων , σύµφωνα µε
την υπ΄ αριθ. 1448/11-5-15 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν οι όροι και
περιορισµοί δόµησης από το Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181 ∆’/ 3-5-85), το Π.∆. 19-10-78 (ΦΕΚ 594∆/13-11-78) και το
άρθρο 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 9/14 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16β. του άρθρου 10 του Ν.
4315/14 ΦΕΚ 269/Α/24-12-14 και επιτρέπεται η χρήση εµπορικών καταστηµάτων , παροχής προσωπικών
υπηρεσι’ων . 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. Nadia Madalena Bijnea του Vasile µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την
οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Nadia Madalena Bijnea του Vasile προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστήµατος «Επιχείρηση
Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Οπωροπωλείο - Παντοπωλείο –πρατήριο γάλακτος και
ειδών ζαχαροπλαστικής –πρατήριο άρτου », που βρίσκεται στον Κατελειό της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων ,
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 1448/11-5-15 βεβαίωση της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ισχύουν
οι όροι και περιορισµοί δόµησης από το Π.∆. 24-4-85 (ΦΕΚ 181 ∆’/ 3-5-85), το Π.∆. 19-10-78 (ΦΕΚ 594∆/1311-78) και το άρθρο 30 του ν. 4269 ( ΦΕΚ 142Α / 28-6-14 9/14 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16β. του
άρθρου 10 του Ν. 4315/14 ΦΕΚ 269/Α/24-12-14 και επιτρέπεται η χρήση εµπορικών καταστηµάτων , παροχής
προσωπικών υπηρεσιών . 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 : 63 /2016

Α∆Α: ΩΟ0ΤΩΕ5-ΖΦΓ

ΘΕΜΑ : Ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση αναψυχής –
επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στο
Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.
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 :
Με την αριθ. πρωτ. 17694/31-5-2016 αίτηση της Σουλτάνας Σκιαδαρέση του Σταύρου κατατέθηκαν τα νόµιµα
δικαιολογητικά για ανανέωση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της «Επιχείρηση αναψυχής
– επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στο Φισκάρδο
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου.
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 Σουλτάνας Σκιαδαρέση του Σταύρου 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
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Χορηγεί στην κ. Σουλτάνα Σκιαδαρέση του Σταύρου ανανέωση άδειας Μουσικών Οργάνων στο
κατάστηµα της «Επιχείρηση αναψυχής – επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών» που βρίσκεται στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου. ∆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').
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 64 /2016
Α∆Α: 70Ρ4ΩΕ5-ΑΓΩ
ΘΕΜΑ : αντικατάσταση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα τους «Καφετέρια Μπαρ» που είχε
χορηγηθεί στον Καβαλλιεράτο Σπυρογιάννη του Παντελή Άγγελου, πρώην ιδιοκτήτη του εν λόγω κατ/τος
που βρίσκεται στη θέση Αγ. Παρασκευή Καραβοµύλου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης.
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 :
Με την αριθ. πρωτ. 17889/1-6-2016 αίτηση της Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Ο – ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ Ε Ο.Ε»
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για αντικατάσταση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα τους
«Καφετέρια Μπαρ» που είχε χορηγηθεί στον Καβαλλιεράτο Σπυρογιάννη του Παντελή Άγγελου, πρώην ιδιοκτήτη
του εν λόγω κατ/τος που βρίσκεται στη θέση Αγ. Παρασκευή Καραβοµύλου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης.
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 Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Ο – ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ Ε Ο.Ε» 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 Εταιρεία «ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ Ο – ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ Ε Ο.Ε» άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα
τους «Καφετέρια Μπαρ» σε αντικατάσταση της άδειας µουσικών οργάνων που είχε χορηγηθεί στον
Καβαλλιεράτο Σπυρογιάννη του Παντελή Άγγελου, πρώην ιδιοκτήτη του εν λόγω κατ/τος που βρίσκεται στη θέση
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Αγ. Παρασκευή Καραβοµύλου ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης.
Η Παρούσα χορηγείται σύµφωνα µε την θετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 65 /2016
Α∆Α: 7ΣΝ9ΩΕ5-ΞΦΛ
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε.
Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος
το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες
Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων.» θέτει υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης
του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε τον κανονισµό εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που εγκρίθηκε µε την 140/2016
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου είναι αρµόδια για της
έκδοση ανακοίνωσης συµµετοχής σε εµποροπανηγύρεις µε τασσόµενη προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών
συµµετοχής. Κατόπιν τούτου προτείνεται η έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης που αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου στην
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και
ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε
συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
∆ικαιούχοι συµµετοχής:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση
που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
1. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο
2. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
4. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος
5. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8
του κανονισµού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, να δηµοσιευθεί στα τοπικά
Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr)
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
•
και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εκδίδει ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε.
Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού Πρόννων ‘όπως παρακάτω:
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς στα πλαίσια των εµποροπανηγύρεων που διενεργούνται:
Α) από 9 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας Ευφηµίας την 11η Ιουλίου στην
Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας και
Β) από 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου
την 15η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
καλεί τους ενδιαφερόµενους όπως προσέλθουν να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο τµήµα αδειοδοτήσεων και
ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην οδό 21η Μαΐου στο Αργοστόλι σύµφωνα µε
συνηµµένο σχέδιο αίτησης που τηρεί η υπηρεσία.
∆ικαιούχοι συµµετοχής:
α) οι επαγγελµατίες έµποροι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε
υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) οι κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή βιοτεχνικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό µέχρι είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του συνολικού αριθµού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας. Σε περίπτωση
που ο αριθµός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
ε) λοιποί επαγγελµατίες, έµποροι εφόσον διαθέτουν επαγγελµατική στέγη, κατάστηµα, βιοτεχνία, πρατήριο κ.λ.π.
στ) επαγγελµατίες δραστηριοποιούµενοι στο χώρο της εστίασης, για συγκεκριµένες θέσεις της εµποροπανήγυρης
Απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής
6. αίτηση σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο
7. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος
8. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
9. Έναρξη εργασιών από ∆.Ο.Υ. που να εµφανίζονται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του αιτούντος
10. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται πέντε ηµέρες από την εποµένη της δηµοσίευσης σύµφωνα µε το άρθρο 8
του κανονισµού.
Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται εκπρόθεσµες.
Πληροφορίες στα τηλ. 2671361018, 2671361019
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος, να δηµοσιευθεί στα τοπικά
Μ.Μ.Ε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. (www.kefallonia.gov.gr) .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 66 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 49141/22-12-2015
αίτησης.».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 49141/22-12-2015
αίτησης.».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. Μιχαλιτσιάνου Νικόλαου κατοίκου
Λακύθρας σύµφωνα µε την οποία αιτείται την τοποθέτηση επί του πεζοδροµίου προστατευτικών κολονακίων
ώστε να µην είναι εφικτή στάθµευση επί του πεζοδροµίου οχηµάτων τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες
του πεζοδροµίου και παρεµποδίζουν την είσοδο έξοδο του από την οικία του. Στην συνέχεια θέτει υπόψη των
Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 49141/13-01-2016 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :.
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και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του κ. Μιχαλιτσιάνου Νικόλαου,
• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την τοποθέτηση κατά µήκος του
πεζοδροµίου προστατευτικών κολονακίων ώστε να µην είναι εφικτή στάθµευση επί του πεζοδροµίου οχηµάτων
τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τους χρήστες του πεζοδροµίου και παρεµποδίζουν την είσοδο έξοδο του από την
οικία του κ. Μιχαλιτσιάνου Νικόλαου εφαρµόζοντας τις προϋποθέσεις όπως ακριβώς αναφέρονται στην
παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67/2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 1832/19-01-2016
αίτησης.».

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 1832/19-01-2016
αίτησης.».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη κατοίκου Αργοστολίου
σύµφωνα µε την οποία ζητείται η χορήγηση αδείας και να κατασκευαστεί ράµπα ΑΜΕΑ και ένας σηµατοδότης
(ώστε να µην παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα) έξω από την είσοδο του σπιτιού του στη οδό Άγγελου Βουτσινά 6
Λαικές Κατοικίες στο Αργοστόλι , λόγω σοβαρού προβλήµατος προσβασιµότητας µέλους της οικογένειας του.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 10492/31-03 -2016 Εισήγηση της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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να αιτηθεί στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στις διαβάσεις /γωνίες των δρόµων που
ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση της κατοικίας του.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη
• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Α) Να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ έξω
από την κατοικία της κ. Κιάµο Μαργκελόρα του Μαργαρίτη στην οδό Άγγελου Βουτσινά 6 Λαϊκές Κατοικίες στο
Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα µέχρι της 14-06 2017 (ηµεροµηνία λήξης ∆ελτίου Στάθµευσης ΑΜΕΑ και της
άδειας οδήγησης)
Β) Να µην χορηγηθεί η άδεια κατασκευής ράµπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο έξω ακριβώς από την είσοδο της
κατοικίας της διότι δεν αποτελεί διάβαση /γωνία δρόµων .
Γ) ∆ικαιούται να αιτηθεί στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στις διαβάσεις /γωνίες των
δρόµων που ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση της κατοικίας της.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 68 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 11281/7-04-2016
αίτησης.».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 11281/7-04-2016
αίτησης».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη κατοίκου Αργοστολίου
σύµφωνα µε την οποία ζητείται η κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στη γωνία της οδού Άγγελου Βουτσινά 6 Λαϊκές
Κατοικίες (απέναντι από το Νηπιαγωγείο) στο Αργοστόλι και να καταστεί εφικτή η διέλευση καροτσιού ΑΜΕΑ
στο συγκεκριµένο τµήµα του πεζοδροµίου µέχρι την οικία του , λόγω ύπαρξης δένδρων. Στην συνέχεια θέτει
υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 11281/19-05 -2016 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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2) Να εγκριθεί η καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών εφαπτόµενα του κρασπέδου του εν
λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου του δρόµου. Οι εργασίες καθαίρεσης των εν λόγω παρτεριών θα πρέπει να
υλοποιηθούν µετά την έγριση και την κοπή των αντίστοιχων δένδρων (εξωτερική σειρά ) αρµοδιότητας της
Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ στην γωνία των ανωτέρω οδών και της καθαίρεσης της
εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου θα γίνει από τον ∆ήµο
Κεφαλλονιάς.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη
• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : Α) Να εγκριθεί η κατασκευή ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της
οικίας του κ. Κιάµου Μαργαρίτη στην διασταύρωση των οδών Άγγελου Βουτσινά και παρόδου της (απέναντι από
το Νηπιαγωγείο).
Β) Να εγκριθεί η καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών εφαπτόµενα του κρασπέδου του εν
λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου του δρόµου. Οι εργασίες καθαίρεσης των εν λόγω παρτεριών θα πρέπει να
υλοποιηθούν µετά την έγριση και την κοπή των αντίστοιχων δένδρων (εξωτερική σειρά ) αρµοδιότητας της
Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ στην γωνία των ανωτέρω οδών και της καθαίρεσης της
εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 69 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 9930/28-03-2016
αίτησης.».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 9930/28-03-2016
αίτησης».
έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του Ιδρύµατος Υιών Π Φωκά –Κοσµετάτου ΝΠΙ∆
σύµφωνα µε την οποία ζητείται να τοποθετηθούν κολωνάκια απαγόρευσης στάθµευσης (τα οποία θα διατεθούν
από το Ίδρυµα) στη δεξιά πλευρά του δρόµου που βρίσκεται έναντι του Αστυνοµικού Τµήµατος και οδηγεί στον
Βοτανικό Κήπο Κεφαλλονιάς (ΒΙΠΕ). Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.
9930/20-04 -2016 Εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
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Ο Πρόεδρος προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να µεριµνήσει µε σχετική εισήγηση της για την λήψη
κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβούλιου σύµφωνα τα άρθρα 75-79 & 82 του Ν 3463/2006 , τον Ν
2696/ 99µε και την κλπ σχετική νοµοθεσία µε την οποία προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης (πέραν
του ΚΟΚ) απαγόρευσης στάθµευσης και η τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώµατος και κοινή διαδικασία
για την αδειοδότησή τους για να γίνει δυνατή η αιτούµενη αίτηση τοποθέτησης κολωνακίων .
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του Ιδρύµατος Υιών Π Φωκά –Κοσµετάτου
• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση να µεριµνήσει µε σχετική εισήγηση της για την
λήψη κανονιστικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβούλιου , σύµφωνα τα άρθρα 75-79 & 82 του Ν 3463/2006 ,
τον Ν 2696/ 99µε και την κλπ σχετική νοµοθεσία µε την οποία προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης
(πέραν του ΚΟΚ) απαγόρευσης στάθµευσης και η τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώµατος και κοινή
διαδικασία για την αδειοδότησή τους προκειµένου να γίνει εφικτή η αιτούµενη αίτηση τοποθέτησης κολωνακίων
θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 8969/17-03-2016 και
13134/21-04-2016 αιτήσεων.».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 8969/17-03-2016
και 13134/21-04-2016 αίτησεων.».έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής τις εν λόγω αιτήσεις του κ.
Παλιούρα ∆ηµητρίου στις οποίες αιτείται την χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κρασσά 4 και
Τσιµάρα στο Αργοστόλι .Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 11134/19-05
-2016 Εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :.
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και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του κ. Παλιούρα ∆ηµήτριου
• ην εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην
οδό Τσιµάρα στο Αργοστόλι , µπροστά από την οικία του κ. Παλιούρα ∆ηµήτριου (Κρασσά 4 και Τσιµάρα) για το
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας
Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 12977/20-04-2016
αίτησης ».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 12977/20-04-2016
αίτησης» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. Βαλεριάνου Νικόλαου στην
οποία αιτείται την τοποθέτηση κίτρινης γραµµής επί του οδοστρώµατος στο τέρµα της οδού Ναθ. ∆οµενικίνης
καθότι στο σηµείο αυτό βρίσκεται η είσοδος γκαράζ συγκροτήµατος κατοικιών και γραφείων ιδιοκτησίας του.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 17999/1-06 -2016 Εισήγηση του
Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη:
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του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την 12977/20-04-2016 αίτηση του κ. Βαλεριάνου Νικόλαου
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την να έγκριση της αιτούµενης από τον κ.
Βαλεριάνο Νικόλαο άδειας εισόδου /’εξόδου οχηµάτων γκαράζ του κτιριακού συγκροτήµατος στο τέρµα της οδού
∆οµενικίνης στο Αργοστόλι σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση της αρµόδιας
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η Προµήθεια και εφαρµογή της οριζόντιας οδικής σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 72 /2016
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 34841/7-09-2015
αίτησης ».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί της 34841/7-09-2015
αίτησης» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εν λόγω αίτηση του κ. ∆ιονυσίου Πετεινάτου
καφεζαχαροπλαστείο «ΠΟΛΙΤΙΚΟ» στην Λεωφόρο Αντώνη Τρίτση σύµφωνα µε την οποία αιτείται την
αποµάκρυνση του κάδου απορριµµάτων κοντά στην επιχείρησή του.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 39462/7-10 -2015 Εισήγηση του Προϊσταµένου
της ∆/νσης Καθαριότητα και Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ελακά Παναγή η οποία αναλυτικά
έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση κάδων απορριµµάτων στην Παραλιακή Λεωφόρο Αργοστολίου»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλεται συνηµµένα:
- Η υπ. αρ. 34841/07-09-2015 αίτηση του κ ∆ιονυσίου Γ. Πετεινάτου («Πολίτικο»)σχετικά µε το αναφερόµενο
θέµα
- Απόσπασµα χάρτη µε την υφιστάµενη & προτεινόµενη θέση
-Το υπ. αρ. 35877/14-09-20105 έγγραφο µας προς την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ, για την αντιµετώπιση του γενικότερου
προβλήµατος των επιχειρήσεων µε αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο.
Έχοντας υπόψη :
-Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 65, 69 σχετικά µε τις
αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου Κεφ/νιάς
- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3.
- Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-0306 όπως τροποπ. µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12
- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να προσδιορίζει τα
σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης.
Και έχοντας
υπόψη:
-τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως ασφάλειας, υγείας
και ποιότητας ζωής - τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία.
- -Το ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν προσφέρονται κατάλληλες θέσεις για µετακίνηση και επανακαθορισµό της
υφιστάµενης.
-Τη πάγια θέση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου η οποία είναι αρνητική σε ότι αφορά την δηµιουργία νέων
θέσεων κάδων απορριµµάτων σε όλη την παραλιακή ζώνη και µάλιστα επιθυµεί την αποµάκρυνση και των
υφιστάµενων.
Το γεγονός ότι στην θέση του αιτήµατος υπάρχουν δύο Πράσινοι κάδοι απορριµµάτων µε συνεχή προβλήµατα
αυξηµένου ρυπαντικού φορτίου και υποβάθµισης της περιοχής αυτής κυρίως από κακή χρήση τους από αυτούς
που τους χρησιµοποιούν. (Υπάρχουν επίσης και δύο µπλε ανακύκλωσης).
- Το ότι, παρά τις επανειληµµένες συστάσεις της Υπηρεσίας µας και της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε κυρίως προς στις
πλησιέστερες επιχειρήσεις εστίασης, στη θέση αυτή µαζεύονται (και µε ανορθόδοξο τρόπο, συρόµενες πλαστικές
σακούλες στο
οδόστρωµα) πολλά απορρίµµατα τα οποία µάλιστα αποτελούν πολλάκις εστία µόλυνσης και δυσοσµίας.
Κατόπιν των ανωτέρω
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- Προτείνουµε εναλλακτικά µε µέριµνα της Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ, οι επιχειρήσεις µε αυξηµένο ρυπαντικό φορτίο σε όλη
την Παραλιακή ζώνη να προµηθευτούν, κατάλληλους κάδους απορριµµάτων στο χώρο τους και ευθύνης τους. Σε
συνεργασία και προγραµµατισµό µε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε. , αυτό θα αποφορτίσει το ρυπαντικό φορτίο των
πράσινων κάδων σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Το έχουµε αναφέρει ήδη (σαν εναλλακτική λύση στο πρόβληµα
µε τις συνεχείς µετακινήσεις των κάδων), µε το υπ. αρ. έγγραφο µας προς την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ.
- Η Υπηρεσία µας, µέχρι να εφαρµοστεί το µέτρο αυτό και παράλληλα να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η
µεταφορά των απορριµµάτων µε σύρσιµο στο οδόστρωµα, προτείνει µεταφορά των δύο Πράσινων κάδων (και
των δύο µπλέ) ώστε να
µοιραστούν στις αµέσως πλησιέστερες θέσεις των Πράσινων κάδων (και αντίστοιχα των µπλέ) ως φαίνεται στο
συνηµµένο απόσπασµα χάρτη της περιοχής, εάν και όσο απαιτείται η ενίσχυση των υφιστάµενων θέσεων, λόγω
ουσιαστικά της
προτεινόµενης κατάργησης της εν λόγω προβληµατικής θέσης. Θέµα το οποίο δύναται να το κρίνει η εταιρεία
διαχείρισης Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ και να διευκολύνει για την σχετική Απόφαση.
Αµέσως µετά θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 149/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα γνωµοδοτεί προς την Επιτροπή Ποιότητας την µετακίνηση των
κάδων απορριµµάτων από την υφιστάµενη θέση δηλαδή απέναντι από το ζαχαροπλαστείο ΠΟΛΙΤΙΚΟ προς το
µέρος της γέφυρας σε σηµείο που δεν εµποδίζει τα οχήµατα ή άλλα καταστήµατα αλλά µε την προϋπόθεση να
καθαρίζονται σχολαστικά τόσο οι κάδοι όσο και η γύρω περιοχή.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την αίτηση του κ. Πετεινάτου ∆ιονύσιου
• την 149/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
• την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την µεταφορά των δύο Πράσινων κάδων (και
των δύο µπλέ) ώστε να µοιραστούν στις αµέσως πλησιέστερες θέσεις των Πράσινων κάδων (και αντίστοιχα των
µπλέ) ως φαίνεται στο συνηµµένο απόσπασµα χάρτη της περιοχής, εάν και όσο απαιτείται η ενίσχυση των
υφιστάµενων θέσεων, λόγω ουσιαστικά της προτεινόµενης κατάργησης της εν λόγω προβληµατικής θέσης , θέµα
το οποίο δύναται να το κρίνει η εταιρεία διαχείρισης Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ και να διευκολύνει για την σχετική
απόφαση.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 73 /2016
Α∆Α: 7Η5ΒΩΕ5-1ΒΒ
ΘΕΜΑ : Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης λιανικής διάθεσης
τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο» στα ∆ιβαράτα Πυλάρου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης εισηγούµενος 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 υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων
και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του
ενδιαφεροµένου .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων &
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής:
Με την αριθ. πρωτ. 19015/7-6-2016 αίτηση της κας Νικολέτας Καπογιαννάτου εκπ. Ετ. «Μ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ &
ΣΙΑ Ο.Ε» κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος “επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο» στα ∆ιβαράτα
Πυλάρου. 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)

169

•
•

την αίτηση της Ετ. «Μ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 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 Εταιρία «Μ. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος “επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα: παντοπωλείο» στα ∆ιβαράτα
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου .
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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