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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 της 9 ης ( κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   7η   
Ιουλίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  7  η   Ιουλίου του έτους  2016, ηµέρα Πέµπτη      και ώρα 11: 00  το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 22991/6-07-2016 
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  Τζωρτζάτος Γεώργιος                                                                      ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5.  Γάκης Μιχαήλ  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   74   /2016                                                            Α∆Α: 7ΤΑΠΩΕ5-ΕΞΣ 
ΘΕΜΑ : Ανάκληση της 50/28-06-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 22991/6-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 7-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  

1. Ανάκληση της 50/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. (Είναι κατεπείγον γιατί µετά την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου δεν υφίσταται λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος). 
2.  Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής σε εµποροπανήγυρη στην εµποροπανήγυρη Αγίας 
Ευφηµίας. 
3. Κλήρωση θέσεων συµµετοχής των υποψηφίων που επιλεχτήκαν στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας. 
(Σύµφωνα µε την 65/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εκδόθηκε  ανακοίνωση για την διεξαγωγή  της 
εµποροπανηγύρεως   στην  Τοπική  Κοινότητα της  Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων τις 11 Ιουλίου 2016) 

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση των  παραπάνω 
θεµάτων  . 

Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της συνεδρίασης  ( Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης- Αγγελλος Κωνσταντάκης –Τζωρτζάτος 
Γεώργιος και Γάκης Μιχαήλ). 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  έδωσε τον λόγο στην  Προϊσταµένη   του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτη  Κατσιβέλη  η οποία εισηγούµενη   το 
1ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Ανάκληση της 50/28-06-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

 
Με την αριθ. 50/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

αποφασίστηκε ανάκληση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου 
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Κων/νου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε» που λειτουργεί ως «Εστιατόριο 

- Αναψυκτήριο» µε διακριτικό τίτλο «∆ΕΛΦΙΝΙΑ» στο Ξι Κατωγής, λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων, 

σε συµµόρφωση µε την αριθ. πρωτ. 7973/819&6238/652/10-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελ/σου ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου. 

Με το αριθ. πρωτ. 1328/25-5-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

διαπιστώθηκε η αποµάκρυνση της πέργκολας στην ανωτέρω ιδιοκτησία εντός ζώνης παραλίας, η 

οποία αποτελούσε και το λόγο ανάκλησης της αδείας, η δε κινητή ξύλινη πλατφόρµα (εντός ζώνης 

παραλίας) που αναφέρεται στο αριθ. 1339, 1470/23-6-2016 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας (για την 

οποία δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεων από την υπηρεσία µας), υπάρχει έγγραφη δέσµευση 

αποµάκρυνσης της από τον ιδιοκτήτη µετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.  

Κατόπιν των ανωτέρω δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του ως άνω 

καταστήµατος καθώς δεν υφίστανται πλέον οι πολεοδοµικές παραβάσεις και εισηγούµαι την ανάκληση 

της αριθ. 50/2016 προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• το αρίθµ.1328/25-05-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης. 
 

•  και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την  ανάκληση της 50/28-06-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής γιατί σύµφωνα µε την 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του 
καταστήµατος του κ. Ευαγγελάτου Κων/νου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 
Α.Ξ.Τ.Ε» εφόσον σύµφωνα µε το αρίθµ 1328/25-05-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης 
διαπιστώθηκε η αποµάκρυνση της πέργκολας στην ανωτέρω ιδιοκτησία εντός ζώνης παραλίας, η 
οποία αποτελούσε και το λόγο ανάκλησης της αδείας, 

 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   75   /2016                                   Α∆Α: Ω98ΦΩΕ5-9Κ3 
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας 

Ευφηµίας  . 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 22991/6-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 7-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  

1. Ανάκληση της 50/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. (Είναι κατεπείγον γιατί µετά την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου δεν υφίσταται λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος). 
2.  Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής σε εµποροπανήγυρη στην εµποροπανήγυρη Αγίας 
Ευφηµίας. 
3. Κλήρωση θέσεων συµµετοχής των υποψηφίων που επιλεχτήκαν στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας. 
(Σύµφωνα µε την 65/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εκδόθηκε  ανακοίνωση για την διεξαγωγή  της 
εµποροπανηγύρεως   στην  Τοπική  Κοινότητα της  Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων τις 11 Ιουλίου 2016) 

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση των  παραπάνω 
θεµάτων  . 

Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της συνεδρίασης  ( Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης- Αγγελλος Κωνσταντάκης –Τζωρτζάτος 
Γεώργιος και Γάκης Μιχαήλ). 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος    το 2ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση 
εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας Ευφηµίας.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής για αξιολόγηση τις δέκα τέσσερες (14)  εµπρόθεσµες  αιτήσεις  των ενδιαφεροµένων για την 
συµµετοχή τους µε πάγκο  στην εν λόγω εµποροπανήγυρη που αναλυτικά έχουν ως εξής:   

 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Όνοµα πατρός Είδος  

1. Κουσκούνη Καραλη-Σωτηρία Αθανάσιος Ζαχαρώδη γλυκά ( δύο θέσεις)  

2. Σταµαράτου –Φούρναρη 

Αικατερίνη 

Νικόλαος  Μέλι (µία Θέση) 

3. Αγάθος Αριστείδης  ∆ηµήτριος Σαπούνι ( µία Θέση) 

4. Γκάτσου Αναστασία Σπυρίδων Εργαλεία χειρός, µαχαίρια, σκαπτικά 

εργαλεία κοπτικά εργαλεία, κουδούνια (µία 

Θέση)  

5. ∆άµος Θεόδωρος Θεόδωρος Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και 

τροφών , χονδρικό εµπόριο 

παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια 

ζώα η πτηνά συντροφιάς (µία Θέση) 

6. Καραγκούνης Νικόλαος  Βασίλειος Σιδερικά-Εργαλεία-ειδών οικιακής χρήσης(µία 

Θέση) 

7. Κουκοβίνης Λάµπρος εκπ/πος ετ. 

ΜΑΙΡΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.  

Ανδρέας Χειροποίητα κοσµήµατα (µία Θέση) 

8. Παγιατάκης Σπυρίδων Γεώργιος Κλωστουφαντουργικά  προϊόντα ( δύο θέσεις) 

9. Παυλοπούλου ∆ήµητρα ∆ηµήτριος Ενδύµατα( δύο θέσεις) 

10. Πλακιάς Σωτήριος Χρίστος Σιδερικά-είδη λαϊκής τέχνης( δύο θέσεις) 

11. ABDUL BARIK DHANU MIAH Αποµιµήσεις κοσµηµάτων- γυναικεία 

ενδύµατα-  υποδήµατα- Συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας( δύο θέσεις) 

12. CHHEIBAR SAMER MOHAMED Ενδύµατα ( δύο θέσεις) 

13. CHAHIBR OSAMA MOHAMED Είδη εσώρουχων ( δύο θέσεις) 

14. RAHMAN MD. MASUDUR MD. SAFIULLAH Υφάσµατα οικιακές συσκευές( δύο θέσεις) 

 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι είναι εµπρόθεσµες και µε πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε 
τον Κανονισµό των εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
            την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            την 65/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 
          και τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:  
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                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων τοποθέτησης πάγκων στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας 
Ευφηµίας όπως παρακάτω: 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Όνοµα πατρός Είδος  

1. Κουσκούνη Καραλη-Σωτηρία Αθανάσιος Ζαχαρώδη γλυκά ( δύο θέσεις)  

2. Σταµαράτου –Φούρναρη 

Αικατερίνη 

Νικόλαος  Μέλι (µία Θέση) 

3. Αγάθος Αριστείδης  ∆ηµήτριος Σαπούνι ( µία Θέση) 

4. Γκάτσου Αναστασία Σπυρίδων Εργαλεία χειρός, µαχαίρια, σκαπτικά 

εργαλεία κοπτικά εργαλεία, κουδούνια (µία 

Θέση)  

5. ∆άµος Θεόδωρος Θεόδωρος Λιανικό εµπόριο ζώων συντροφιάς και 

τροφών , χονδρικό εµπόριο 

παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια 

ζώα η πτηνά συντροφιάς (µία Θέση) 

6. Καραγκούνης Νικόλαος  Βασίλειος Σιδερικά-Εργαλεία-ειδών οικιακής 

χρήσης(µία Θέση) 

7. Κουκοβίνης Λάµπρος εκπ/πος ετ. 

ΜΑΙΡΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.  

Ανδρέας Χειροποίητα κοσµήµατα (µία Θέση) 

8. Παγιατάκης Σπυρίδων Γεώργιος Κλωστουφαντουργικά  προϊόντα ( δύο 

θέσεις) 

9. Παυλοπούλου ∆ήµητρα ∆ηµήτριος Ενδύµατα( δύο θέσεις) 

10. Πλακιάς Σωτήριος Χρίστος Σιδερικά-είδη λαϊκής τέχνης( δύο θέσεις) 

11. ABDUL BARIK DHANU MIAH Αποµιµήσεις κοσµηµάτων- γυναικεία 

ενδύµατα-  υποδήµατα- Συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας( δύο θέσεις) 

12. CHHEIBAR SAMER MOHAMED Ενδύµατα ( δύο θέσεις) 

13. CHAHIBR OSAMA MOHAMED Είδη εσώρουχων ( δύο θέσεις) 

14. RAHMAN MD. MASUDUR MD. SAFIULLAH Υφάσµατα οικιακές συσκευές( δύο θέσεις) 

 

 Η Παρούσα απόφαση θα  αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   76   /2016 
                                                                                                                    Α∆Α: 79ΥΦΩΕ5-5Χ4 
 
ΘΕΜΑ : Κλήρωση θέσεων τοποθέτησης πάγκων των δικαιούχων µικροπωλητών τοποθέτησης 

πάγκων στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας Ευφηµίας. 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τον  αριθ. πρωτ. 22991/6-07-2016  σας απεστάλη    έγγραφη πρόσκληση για  κατεπείγουσα 

συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 7-07-2016  µε τα παρακάτω Θέµατα:  

1. Ανάκληση της 50/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. (Είναι κατεπείγον γιατί µετά την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου δεν υφίσταται λόγος ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος). 
2.  Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής σε εµποροπανήγυρη στην εµποροπανήγυρη Αγίας 
Ευφηµίας. 
3. Κλήρωση θέσεων συµµετοχής των υποψηφίων που επιλεχτήκαν στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας. 
(Σύµφωνα µε την 65/2016 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ εκδόθηκε  ανακοίνωση για την διεξαγωγή  της 
εµποροπανηγύρεως   στην  Τοπική  Κοινότητα της  Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων τις 11 Ιουλίου 2016) 

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση των  παραπάνω 
θεµάτων  . 

Τα Μέλη της Επιτροπής  µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
της συνεδρίασης  ( Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης- Αγγελλος Κωνσταντάκης –Τζωρτζάτος 
Γεώργιος και Γάκης Μιχαήλ). 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος    το 3ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Κλήρωση θέσεων 
των δικαιούχων µικροπωλητών τοποθέτησης πάγκων στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας.» ζητά 
από τα Μέλη της Επιτροπής να προβούν σε κληρώσεις προκειµένου να καθοριστούν οι θέσεις  που θα 
τοποθετήσουν  τους πάγκους τους οι δικαιούχοι µικροπωλητές .  
Η Επιτροπή,  στην συνέχεια  προέβη στην  διενέργεια κληρώσεων   των εν λόγω θέσεων σύµφωνα µε 
το από τον  Νοέµβριο του 2015 Τοπογραφικό   ∆ιάγραµµα  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αποτυπώνει τον χώρο διεξαγωγής του Πανηγυριού σύµφωνα µε τις οποίες οι 
δικαιούχοι πάγκων καταλαµβάνουν αναλυτικά τις παρακάτω θέσεις:  
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. Κουσκούνη Καραλη-Σωτηρία Αθανάσιος Ζαχαρώδη γλυκά Ε13-Θ46   

2. Σταµαράτου –Φούρναρη 

Αικατερίνη 

Νικόλαος  Μέλι Ε1 

3. Αγάθος Αριστείδης  ∆ηµήτριος Σαπούνι Ε14 

4. Γκάτσου Αναστασία Σπυρίδων Εργαλεία χειρός, 

µαχαίρια, σκαπτικά 

εργαλεία κοπτικά 

εργαλεία, κουδούνια 

Θ36 

5. ∆άµος Θεόδωρος Θεόδωρος Λιανικό εµπόριο 

ζώων συντροφιάς και 

τροφών , χονδρικό 

εµπόριο 

παρασκευασµένων 

Θ23 
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τροφών για 

κατοικίδια ζώα η 

πτηνά συντροφιάς  

6. Καραγκούνης Νικόλαος  Βασίλειος Σιδερικά-Εργαλεία-

ειδών οικιακής 

χρήσης 

Θ13 

7. Κουκοβίνης Λάµπρος εκπ/πος 

ετ. ΜΑΙΡΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟΥ 

&ΣΙΑ Ο.Ε.  

Ανδρέας Χειροποίητα 

κοσµήµατα 

Ε25 

8. Παγιατάκης Σπυρίδων Γεώργιος Κλωστουφαντουργικά  

προϊόντα  

Θ38-Θ39 

9. Παυλοπούλου ∆ήµητρα ∆ηµήτριος Ενδύµατα Ε26-Θ12 

10. Πλακιάς Σωτήριος Χρίστος Σιδερικά-είδη λαϊκής 

τέχνης 

Θ22-Θ21 

11. ABDUL BARIK DHANU MIAH Αποµιµήσεις 

κοσµηµάτων- 

γυναικεία ενδύµατα-  

υποδήµατα- 

Συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας 

Θ16-Θ17 

12. CHHEIBAR SAMER MOHAMED Ενδύµατα  Θ18-Θ19 

13. CHAHIBR OSAMA MOHAMED Ρούχα-εσώρουχα Ε20-Θ27 

14. RAHMAN MD. MASUDUR MD. SAFIULLAH Υφάσµατα οικιακές 

συσκευές 

Θ24-Θ25 

 
Και  αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
            την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
            τις  65 και 75 /2016 αποφάσεις  της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 
          και το αποτέλεσµα της  παραπάνω  κλήρωσης:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καθορίζει  τις θέσεις τοποθέτησης πάγκων των δικαιούχων µικροπωλητών  στην  εµποροπανήγυρη  
Αγίας Ευφηµίας όπως παρακάτω: 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. Κουσκούνη Καραλη-Σωτηρία Αθανάσιος Ζαχαρώδη γλυκά Ε13-Θ46   

2. Σταµαράτου –Φούρναρη 

Αικατερίνη 

Νικόλαος  Μέλι Ε1 
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3. Αγάθος Αριστείδης  ∆ηµήτριος Σαπούνι Ε14 

4. Γκάτσου Αναστασία Σπυρίδων Εργαλεία χειρός, 

µαχαίρια, σκαπτικά 

εργαλεία κοπτικά 

εργαλεία, κουδούνια 

Θ36 

5. ∆άµος Θεόδωρος Θεόδωρος Λιανικό εµπόριο 

ζώων συντροφιάς και 

τροφών , χονδρικό 

εµπόριο 

παρασκευασµένων 

τροφών για 

κατοικίδια ζώα η 

πτηνά συντροφιάς  

Θ23 

6. Καραγκούνης Νικόλαος  Βασίλειος Σιδερικά-Εργαλεία-

ειδών οικιακής 

χρήσης 

Θ13 

7. Κουκοβίνης Λάµπρος εκπ/πος 

ετ. ΜΑΙΡΗ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟΥ 

&ΣΙΑ Ο.Ε.  

Ανδρέας Χειροποίητα 

κοσµήµατα 

Ε25 

8. Παγιατάκης Σπυρίδων Γεώργιος Κλωστουφαντουργικά  

προϊόντα  

Θ38-Θ39 

9. Παυλοπούλου ∆ήµητρα ∆ηµήτριος Ενδύµατα Ε26-Θ12 

10. Πλακιάς Σωτήριος Χρίστος Σιδερικά-είδη λαϊκής 

τέχνης 

Θ22-Θ21 

11. ABDUL BARIK DHANU MIAH Αποµιµήσεις 

κοσµηµάτων- 

γυναικεία ενδύµατα-  

υποδήµατα- 

Συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας 

Θ16-Θ17 

12. CHHEIBAR SAMER MOHAMED Ενδύµατα  Θ18-Θ19 

13. CHAHIBR OSAMA MOHAMED Ρούχα-εσώρουχα Ε20-Θ27 

14. RAHMAN MD. MASUDUR MD. SAFIULLAH Υφάσµατα οικιακές 

συσκευές 

Θ24-Θ25 

 

σύµφωνα µε το από τον  Νοέµβριο του 2015 Τοπογραφικό   ∆ιάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  που αποτυπώνει τον χώρο διεξαγωγής του Πανηγυριού και τον Κανονισµό 
Εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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 Η Παρούσα απόφαση θα  αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                    

                                                             

                                                                                                                                            

Σπυρίδων Ματιάτος 
          Α/∆ήµαρχος  
 


