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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
της  8ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   30 η  Μαΐου   2018  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα   30  η   Μαΐου του έτους  2018, ηµέρα   Τετάρτη     και ώρα 
 11: 00  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 13430 /22-05-2018 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά  (9) µελών ευρέθησαν παρόντες     τα 
έξι (6) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Παρίσης Ηλίας                                                                                                                        
3  Γάκης Μιχαήλ                                                                                 Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                         
4. Βανδώρος Παναγής                                                                     
5.  Κεκάτος Ευάγγελος     
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    29  /2018 Α∆Α: 6ΩΖ3ΩΕ5-160 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα 
ηµερών η οποία  επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το  1ο  
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης 
προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία  επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα 
δικαίου).» ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκλήθη  σε ακρόαση   
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του 
Συντάγµατος   προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του ,ο εκπρόσωπος της εταιρίας   µε την 
επωνυµία ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε κ. Στυλιανός Ζαπάντης µε  
κοινοποίηση  της  µε την αριθµό πρωτ. 13430/22-05-2018  πρόσκλησης  για την σύγκληση της 
συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.  13441/22-05-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής . 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 13325/18-05-
2018   εισήγηση της  Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Καστιβέλη  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:    
    
 
 
         Αργοστόλι 18-5-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθ.Πρωτ. 13325 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
Τµήµα  Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης                 ΠΡΟΣ 
Εµπορικών δραστηριοτήτων      
       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
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       ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου      
Ταχ.Κώδικ.: 28100                                                                
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη              
Τηλ.: 2671361018    Κοιν: Ζαπάντη Στυλιανό 
                 Εκπρόσωπο της Εταιρείας 
              «ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
 ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε»  

  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών 
η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου) 
 

 
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι: 
Η Εταιρεία «ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» διά του 

νοµίµου εκπροσώπου της Ζαπάντη Στυλιανού υπέβαλλε αίτηση (αριθ. πρωτ. 18293/13-6-2017) µε 
συνηµµένα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «κέντρο διασκέδασης µε 
συγκρότηση επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και 
κρύας κουζίνας)» στην Σκάλα ∆.Ε Ελειού Πρόννων. 

Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στη ∆/νση Υγείας και στην Πυροσβαστική Υπηρεσία για 
σχετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 4442/2016 και της εγκυκλίου 9/24-
2-2017. 

Στην ανωτέρω Εταιρεία χορηγήθηκε, κατόπιν αιτήσεως του εκπροσώπου της, η αριθ. πρωτ. 
8807/28-3-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών από την υποβολή της 
αίτησης η οποία επέχει θέση αδείας κατά πλάσµα δικαίου σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερόµενη 
ΚΥΑ. 

Η ∆/νση Υγείας µε το αριθ. πρωτ. 55934/13291/17/02/052017/02-05-2018 έγγραφο της µας 
επέστρεψε τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ως άνω επιχείρηση διότι η αιτούσα δεν επιθυµεί ενέργειες 
της υγειονοµικής υπηρεσίας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε ήδη επιστρέψει µε αλληλογραφία το 
φάκελο µε επισηµάνσεις ως προς τη µελέτη πυροπροστασίας. 

Για τους λόγους αυτούς η αριθ. 8807/28-3-2018 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας λειτουργίας καταστήµατος, θα 
πρέπει να ανακληθεί. 

Για τα ανωτέρω οριζόµενα έχει ενηµερωθεί η επιχείρηση µε το αριθ. πρωτ. 11737/10-5-2018 
έγγραφο µας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την επιτροπή σας 
λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 αφού τηρηθεί η διαδικασία 
κλήτευσης σε ακρόαση σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της αριθ. πρωτ. 8807/28-3-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης 
προθεσµίας τριάντα ηµερών από την υποβολή της αίτησης η οποία επέχει θέση αδείας κατά πλάσµα 
δικαίου της  Εταιρείας µε την επωνυµία  «ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» διά του νοµίµου εκπροσώπου της Ζαπάντη Στυλιανού για άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση επιχείρησης µαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» στην Σκάλα ∆.Ε Ελειού 
Πρόννων. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ 
–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το αρίθ. πρωτ. 55934/ 13291/17 /2-05-2018  έγγραφο  της ∆/νσης  ∆ηµόσιας Υγείας 
Κεφαλληνίας. 
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• µε αρίθ. πρωτ. 13325/18-05-2018 εισήγηση  του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  

• το µε αριθ. πρωτ. 3755/11-10-2017 έγγραφο της  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου. 

• και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                            ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ανακαλεί την  αριθ. πρωτ. 8807/28-3-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης η οποία επέχει θέση αδείας κατά πλάσµα δικαίου της  Εταιρείας 
µε την επωνυµία  «ΙΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε» διά του 
νοµίµου εκπροσώπου της Ζαπάντη Στυλιανού για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
«κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 
πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» στην Σκάλα ∆.Ε Ελειού Πρόννων. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   30   /2018                                                                           Α∆Α: 6Ψ34ΩΕ5-ΖΒ7 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) 
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-
05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το  2ο  
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών και β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 
159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 
µε αρίθ. πρωτ. 13356/18-05-2018  εισήγηση της  Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Καστιβέλη  οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
         Αργοστόλι 18-5-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθ.Πρωτ. 13356 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
Τµήµα  Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης                 ΠΡΟΣ 
Εµπορικών δραστηριοτήτων      
       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
       ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου      
Ταχ.Κώδικ.: 28100                                                                
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη              
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) για 
ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή 
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος 
της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα 
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου. 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια 
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι 
επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151), 
Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, 
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η  άσκηση της υπαίθριας 
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
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«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός 
Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην 
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν 
άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την 
περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο 
ή πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου  
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το 
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την 
άδεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως 
αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α. Για τη διάθεση µελιού, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου νοµίµως 
θεωρηµένου σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β' 642). 
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα 
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι 
το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 
ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2468), βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ. 
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, 
όταν η ισχύς τους έχει λήξει.» 
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της 
άδειας στα δέκα (10) € ευρώ και για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία (3) ευρώ.  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά: 
1. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7146/14-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

2 ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9690/11-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 12848/14-5-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10461/19-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

5 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 8791/29-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

6 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5897/2-3-2018 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

7 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5996/2-3-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

8 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ 11669/3-5-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

9 ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΧΑΛΙΚ 7962/22-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

10 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8925/30-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
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11 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10717/23-4-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

12 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΤΡΑΣΙΜΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8358/26-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

13 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7147/14-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

14 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8605/28-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

15 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12686/11-5-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

16 ΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13345/10-5-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

 
 
Β. ΕΚ∆ΟΣΗ ΝΕΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ 8772/29-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 8514/27-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7304/15-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

4 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8769/29-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

5 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8669/28-3-2018  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

6 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8671/28-3-2018  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

 
2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10046/16-4-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

2 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΛΙΒΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12525/10-5-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

 

3 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10461/19-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5897/2-3-2018 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

 
Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση όλων  των παραπάνω αιτηµάτων για την χορήγηση και ανανέωση 
αδειών παραγωγών πωλητών και για την  ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου 
εµπορίου , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ 
–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας  στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) 

• την µε αρίθ. πρωτ.13356 /18-05-2018 εισήγηση  του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  

• και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  την  ανανέωση των  αδειών στους παρακάτω παραγωγούς  πωλητές :  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΛΛΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7146/14-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

2 ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9690/11-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΑΝΑΓΗΣ 12848/14-5-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
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4 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10461/19-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

5 ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 8791/29-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

6 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5897/2-3-2018 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

7 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5996/2-3-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

8 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑ 11669/3-5-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

9 ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤ ΧΑΛΙΚ 7962/22-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

10 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8925/30-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

11 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10717/23-4-2018 ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 

12 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ 
ΓΕΤΡΑΣΙΜΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8358/26-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

13 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7147/14-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

14 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8605/28-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

15 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12686/11-5-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

16 ΣΠΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13345/10-5-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

 
 

2. Εγκρίνει  την έκδοση νέων αδειών στους παρακάτω παραγωγούς – πωλητές: 
 

   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ 8772/29-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 8514/27-3-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7304/15-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

4 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 8769/29-3-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

5 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8669/28-3-2018  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

6 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8671/28-3-2018  ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

 
3. Εγκρίνει  την  ανανέωση  αδειών στους παρακάτω  επαγγελµατίες  πωλητές: 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. 
ΠΑΤΡΟΣ 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10046/16-4-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

2 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΛΙΒΟΥ ΡΟΖΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12525/10-5-2018 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

3 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 10461/19-4-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

4 ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 5897/2-3-2018 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

 
 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   31   /2018 Α∆Α: ΨΘΓΠΩΕ5-ΑΑ∆ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  κοπή πεύκων 
και ενός χαιµέρωπα στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 3ο  
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  
κοπή πεύκων και ενός χαιµέρωπα στο Αργοστόλι.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής   την  µε 
αρίθµ. πρωτ.  4865/22-02-2018  εισήγηση του αναπληρωτή  Προϊσταµένου    της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος κ.  ∆ηµητρίου Ρουχωτά  που αναλυτικά   έχει  ως εξής:   
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  θέτει υπόψη της Επιτροπής   την  αρίθ. πρωτ. 1663/19-01-2018 αυτοψία  
των  Γεωπόνων  του ∆ήµου κ. ∆έσποινας Τσαγκά  και Χριστόφορου Μικελή µαζί µε το αριθµ.  4519/16-
02-2018 σχετικό  έγγραφο τους  που αναλυτικά   έχουν  ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ: « ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ» 
 

Στα πλαίσια των ελέγχων που προβαίνουµε προκειµένου να ελεγχθούν τα δέντρα που φύονται 
στους κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου Κεφαλονιάς και προκειµένου να προγραµµατιστούν 
περαιτέρω δράσεις, διενεργήθηκε αυτοψία από τους κάτωθι υπογεγραµµένους υπάλληλους του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, Μιχελή Χριστόφορο ΠΕ Γεωπόνων και Τσαγκά ∆έσποινα ΤΕ Γεωπόνων, στις 17/1/2018 
ηµέρα Τετάρτη, στο «τρίγωνο» έναντι του Ξενία. 

Στο συγκεκριµένο χώρο φύονται πεύκα δύο διαφορετικών ηλικιών και ένας χαµαίρωπας. Τα 
παλαιότερα από αυτά είναι οχτώ και  έχουν ύψος άνω των δεκαπέντε µέτρων. Κάποια από αυτά 
παρουσιάζουν έντονη κλίση και φέρουν ξεραµένους  κλάδους. Είναι πιθανή η θραύση και πτώση των 
κλάδων ή τµήµατος του δέντρου σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, η οποία θα  προκαλέσει ατυχήµατα 
λόγω γειτνίασης µε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας. .  
 Λαµβάνοντας υπόψη το πολύ µεγάλο – δύσκολα διαχειρίσιµο- ύψος των δέντρων, το 
προχωρηµένο της ηλικίας τους, την κλίση που παρουσιάζουν, τους ξεραµένους κλάδους που φέρουν 
και το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη στον χώρο δέκα πεύκα νεαρότερης ηλικίας, ύψους δύο περίπου 
µέτρων, προτείνουµε τον προγραµµατισµό για την κοπή κι αποµάκρυνσή των οχτώ αυτών πεύκων και 
του χαµαίρωπα και την συµπλήρωση µερικών από τις κενές θέσεις που θα προκύψουν, µε νέα.   

Η χρήση γερανοφόρου οχήµατος κρίνεται απαραίτητη.  
 

ΘΕΜΑ: «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ» 
 

Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ.:1663/19-1-2018 αυτοψίας µας, µε την οποία προτείνουµε την 
κοπή κι αποµάκρυνση οχτώ πεύκων και ενός χαµαίρωπα στο τρίγωνο έναντι του Ξενία, προτείνουµε 
την επαναφύτευση των κενών λάκκων που θα προκύψουν µε τρεις κέδρους του Λιβάνου στις γωνιακές 
θέσεις του τριγώνου και  10 δεντρολίβανα  στις υπόλοιπες θέσεις -συµπεριλαµβανοµένων δύο ήδη 
κενών θέσεων-ώστε να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του τριγώνου. 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:  
α. Θα πρέπει να αποµακρυνθούν τα ριζικά συστήµατα των πεύκων και του χαµαίρωπα µε 

σκαπτικό µηχάνηµα. ∆εδοµένου ότι οι υπάρχοντες λάκκοι είναι  µικροί, είναι σίγουρο ότι θα 
προκληθούν ζηµιές και σπασίµατα στο τσιµεντόστρωτο, το οποίο είναι επιθυµητό  καθώς απαιτούνται 
λάκκοι µεγαλύτερης διαµέτρου και σε µεγαλύτερη απόσταση από τους υπάρχοντες για τη φύτευση 
νέων δέντρων.  

β. Οι λάκκοι καλό θα είναι να µείνουν για κάποιο χρονικό διάστηµα ανοιχτοί για να επιδράσει 
ο ήλιος και γενικότερα οι καιρικές συνθήκες στην ποιότητα του χώµατος λαµβάνοντας τα απαραίτητα 
µέτρα ασφαλείας. 

γ.   Η φύτευση των νέων δέντρων πρέπει να γίνει πριν από το ξεκίνηµα της ζεστής εαρινής 
περιόδου, ως τέλος Μαρτίου το αργότερο, µε φυτά που να µην υπερβαίνουν το ύψος των 6 µέτρων 
ώστε το µεταφυτευτικό σοκ που θα υποστούν ούτως ή άλλως να είναι µικρότερο και ευκολότερα 
διαχειρίσιµο.  

Η όλη διαδικασία καλό θα ήταν να γίνει τµηµατικά. Πρώτα η φύτευση των τριών κέδρων και σε 
µεταγενέστερο χρόνο οι υπόλοιπες παρεµβάσεις.  

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
                                                                    Μιχελής Χριστόφορος ΠΕ Γεωπόνων 

                                                                                  Τσαγκά ∆έσποινα ΤΕ Γεωπόνων. 
 
Τέλος ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι   η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αργοστολίου µε την 17/2018 απόφασή της ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί για την κοπή των οκτώ πεύκων και 
του χαµαίρωνα  στο Ο.Τ 258 (τρίγωνο πάρκο  απέναντι από το ΞΕΝΙΑ) για λόγους ασφαλείας των 
διερχοµένων πεζών και οχηµάτων από τυχόν πτώση τους µετά από ακραία καιρικά φαινόµενα αφού 
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αυτά παρουσιάζουν έντονη κλίση και φέρουν ξεραµένα κλαδιά και στην συνεχεία να φυτευτούν νέα 
δένδρα. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση  
σύµφωνα µε την µε αρίθ. πρωτ.  1663/ 19-01-2018 Έκθεση Αυτοψίας των  Γεωπόνων  του ∆ήµου  κ. κ 
Τσαγκά ∆έσποινας και Μιχελή Χριστόφορου και την µε αρίθ. πρωτ.  4865/22-02-2018 εισήγηση της 
αρµόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά: Tην κοπή και αποµάκρυνση των οκτώ πεύκων και του χαµαίρωνα 
που φύονται  στο Ο.Τ 258 (τρίγωνο πάρκο  απέναντι από το ΞΕΝΙΑ) στο Αργοστόλι για λόγους 
ασφαλείας των διερχοµένων πεζών και οχηµάτων από τυχόν πτώση τους µετά από ακραία καιρικά 
φαινόµενα αφού αυτά παρουσιάζουν έντονη κλίση και φέρουν ξεραµένα κλαδιά και στην συνεχεία να  
επαναφυτευτούν νέα δένδρα  όπως αναλυτικά  αναφέρεται στο µε αρίθ. πρωτ.  4519/ 16-02-2018   
έγγραφο των  Γεωπόνων  του ∆ήµου  για την επαναφύτευση  δένδρων.         
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ 
–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
          την µε αρίθ. πρωτ.  4865/22-02-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
          την µε αρίθ. πρωτ.  1663/ 19-01-2018 Έκθεση Αυτοψίας των  Γεωπόνων  του ∆ήµου   
           το  µε αρίθ. πρωτ.  4519/ 16-02-2018   έγγραφο των  Γεωπόνων  του ∆ήµου  για την 
επαναφύτευση  δένδρων.         
        και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω  πρόταση :  
 
Tην κοπή και αποµάκρυνση των οκτώ πεύκων και του χαµαίρωνα που φύονται  στο  Ο.Τ 258 (τρίγωνο 
πάρκο  απέναντι από το ΞΕΝΙΑ) στο Αργοστόλι για λόγους ασφαλείας των διερχοµένων πεζών και 
οχηµάτων από τυχόν πτώση τους µετά από ακραία καιρικά φαινόµενα αφού αυτά παρουσιάζουν 
έντονη κλίση και φέρουν ξεραµένα κλαδιά και στην συνεχεία να  επαναφυτευτούν νέα δένδρα  όπως 
αναλυτικά  αναφέρεται στο µε αρίθ. πρωτ.  4519/ 16-02-2018   έγγραφο των  Γεωπόνων  του ∆ήµου  
για την επαναφύτευση  δένδρων.         
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  32  /2018                                                                        Α∆Α: ΩΥ27ΩΕ5-ΥΜΓ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  διάθεσης  
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο  
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  
διάθεσης  κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων..» έθεσε υπόψη των   Μελών   της 
Επιτροπής  το   µε αρίθµ. πρωτ.  10073/18-04-2018  έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη προς το Συµβούλιο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σκάλας   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  13 /18-04-2018 γνωµοδότηση 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου   σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα  
αποφασίζει να παραχωρηθεί τµήµα της πλατείας Γεράσιµου Μακρή στο Αργοστόλι για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στο κατάστηµα της κ. Ελένης Πολλάτου ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Ψητοπωλείο 
«Ο ΣΠΥΡΟΣ». 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει  να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για 
την διάθεση τµήµατος κοινόχρηστου χώρου επί  της πλατείας Γεράσιµου Μακρή που βρίσκεται επί των 
οδών Λ. Βεργωτή & ∆εβοσέτου   στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ 
–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ. 10073/18-04-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων 

• την 13/18-04-2018 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί  θετικά και να εισηγείται  πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την διάθεση τµήµατος 
κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Γεράσιµου Μακρή που βρίσκεται επί των οδών Λ. Βεργωτή & 
∆εβοσέτου   στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                                                                  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                     Γάκης Μιχαήλ                                                                     
                                                                                                           Βανδώρος Παναγής                                                                   
                                                                                                             Κεκάτος Ευάγγελος     
                                                                                                       Μοσχονάς Αλέξανδρος 
 
     Α/ ∆ήµαρχος  
    Ηλίας Κουρκουµέλης  
 


