
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 165/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα της Κας Κλαουδάτου Χρυσάνθης  στα ∆ιβαράτα. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 39863/28-9-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  µε την από 31-8-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά της κας Κλαουδάτου Χρυσάνθης του Σπυρίδωνος για χορήγηση 
αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο Καφενείο – Εστιατόριο  που διατηρεί στα 
∆ιβαράτα Πυλάρου  µε διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα της κας 
Κλαουδάτου Χρυσάνθης του Σπυρίδωνος στο Καφενείο – Εστιατόριο  που διατηρεί 
στα ∆ιβαράτα Πυλάρου  µε διακριτικό τίτλο «ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και 
της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

  
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 166/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων – µουσικής και 
παράταση ωραρίου στο κατάστηµα του κ. Γερασίµου Μελισσαράτου στα Τραυλιάτα. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                         

      3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44896/25-10-2011 έγγραφο της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Λειβαθούς  µε την από 27-9-2011 αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά του κ. 
Γεράσιµου Μελισσαράτου για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων - µουσικής 
στο κατάστηµα «ΣΤΑΤΕΡΙ»  που διατηρεί στα Τραυλιάτα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Με την ίδια αίτηση ζητά και 
παράταση ωραρίου. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα συνηµµένα σ’ 
αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 
3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα 
«ΣΤΑΤΕΡΙ» του κ. Γεράσιµου Μελισσαράτου στα Τραυλιάτα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

2. Την παράταση ωραρίου σύµφωνα µε την τοπική κανονιστική διάταξη που έχει ψηφιστεί µε 
την αριθ. 12/2011 προηγούµενη απόφαση µας. 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 167/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων και παράταση 
ωραρίου στο κατάστηµα του κ. Κωνσταντάτου Ιωάννη στον Κατελειό. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 41962/3-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  µε αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά του 
κ. Κωνσταντάτου Ιωάννη για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα καφετέρια - µπαρ «ΦΛΟΡΙΝΤΙΤΑ»  που διατηρεί στον Κατελειό 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 
3463/06. Με την ίδια αίτηση ζητά και παράταση ωραρίου. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα καφετέρια - 
µπαρ «ΦΛΟΡΙΝΤΙΤΑ»  του κ. Κωνσταντάτου Ιωάννη σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. 
Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

2. Την παράταση ωραρίου σύµφωνα µε την τοπική κανονιστική διάταξη που έχει 
ψηφιστεί µε την αριθ. 12/2011 προηγούµενη απόφαση µας. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛOY 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 168/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα της κας Βαλλιανάτου Ευθαλίας στην Αγία Ευφηµία. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 43825/14-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων  µε αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά της κας 
Βαλλιανάτου Ευθαλίας για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα «Εστιατόριο - καφετέρια – ψητοπωλείο»  που διατηρεί στην Αγία 
Ευφηµία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 
80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα «Εστιατόριο 
– καφετέρια – ψητοπωλείο» της κας Βαλλιανάτου Ευθαλίας στην Αγία Ευφηµία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 
Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 

 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛOY 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 169/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα του κ. Νικολάου Γερµενή στα Αντυπάτα Ερίσου. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44450/21-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου µε την από 10-8-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. Νικολάου Γερµενή του Ιωάννη για χορήγηση αδείας 
λειτουργίας µουσικών οργάνων στο Καφενείο – Εστιατόριο  που διατηρεί στα 
Αντυπάτα Ερίσου  µε διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΕΥΚΟ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα κ. 
Νικολάου Γερµενή του Ιωάννη στο Καφενείο – Εστιατόριο  που διατηρεί στα 
Αντυπάτα Ερίσου  µε διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΠΕΥΚΟ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. 
Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟY 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 170/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων - µουσικής και 
παράταση ωραρίου στο κατάστηµα του κ. Γρουζή Σωκράτη στη Σκάλα 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 43986/17-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  µε την από 13-9-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. Γρουζή Σωκράτη για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα εστιατόριο – ψητοπωλείο µε την επωνυµία 
«SOKRATES»  που διατηρεί στη Σκάλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Με την ίδια αίτηση ζητά και 
παράταση ωραρίου. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα εστιατόριο 
ψητοπωλείο µε την επωνυµία «SOKRATES» του κ. Γρουζή Σωκράτη στη Σκάλα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 
Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 

2. Την παράταση ωραρίου σύµφωνα µε την τοπική κανονιστική διάταξη που έχει 
ψηφιστεί µε την αριθ. 12/2011 προηγούµενη απόφαση µας. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 



                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 171/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων - µουσικής και 
παράταση ωραρίου στο κατάστηµα του κ. KHANBIJAN SIAMAK στη Σκάλα . 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44244/18-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  µε την από 15-9-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. KHANBIJAN SIAMAK για χορήγηση αδείας λειτουργίας 
µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια Μπαρ µε την επωνυµία 
«YUCCA BAK»  που διατηρεί στη Σκάλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Με την ίδια αίτηση ζητά και 
παράταση ωραρίου. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1.Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων – µουσικής  στο κατάστηµα 
καφετέρια Μπαρ µε την επωνυµία «YUCCA BAK» του κ. KHANBIJAN SIAMAK   
στη Σκάλα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  και του 
άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι 
νόµιµες προϋποθέσεις. 

2. Την παράταση ωραρίου σύµφωνα µε την τοπική κανονιστική διάταξη που έχει 
ψηφιστεί µε την αριθ. 12/2011 προηγούµενη απόφαση µας. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 172/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 40848/28-9-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής  µε αίτηση και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος Σνακ Μπαρ Οβελιστηρίου χωρίς 
παρασκευαστήριο του κ. ∆ελλαπόρτα Πέτρου του Γερασίµου  που βρίσκεται στην 
περιοχή Λιβαδίου Τοπικής  Κοινότητας Κουβαλάτων Παλικής , σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Στην 
αίτηση αναφέρεται ότι µε την 104/2011 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής 
ποιότητας Ζωής έχει χορηγηθεί προέγκριση ίδρυσης εστιατορίου και µε την παρούσα 
ζητά αλλαγή σε Σνακ Μπαρ Οβελιστήριο.    

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την αίτηση και την αριθ. 104/2011 προηγούµενη απόφαση της καθώς  
και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Χορηγεί στον κ. ∆ελλαπόρτα Πέτρο του Γερασίµου προέγκριση ίδρυσης 
καταστήµατος «Σνακ Μπαρ Οβελιστηρίου» χωρίς παρασκευαστήριο (αντί 
εστιατορίου που είχε χορηγηθεί) στην Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων Παλικής 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 173/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    
 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 42957/10-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  µε το οποίο ζητείται διόρθωση της 61/2011 
προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όσον αφορά την 
προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος Καφετέρια Σνακ Μπαρ του κ. Αppleby Patrick 
που βρίσκεται στην Σκάλα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι µε 
την 61/2011 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής έχει χορηγηθεί 
προέγκριση ίδρυσης Σνακ Μπαρ και µε την παρούσα ζητά αλλαγή σε Καφετέρια 
Σνακ Μπαρ.    

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 και την αριθ. 61/2011 προηγούµενη απόφαση της καθώς  και τις 
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Χορηγεί στον κ. Αppleby Patrick προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος «Καφετέρια 
Σνακ Μπαρ» (αντί Σνακ Μπαρ που είχε χορηγηθεί) στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟ 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 174/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα του κ. Θεµιστοκλή Καββαδία στο Φισκάρδο. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44454/21-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου µε την από 12-9-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. Θεµιστοκλή Καββαδία για χορήγηση αδείας λειτουργίας 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα Καφετέρια σνακ Μπαρ  που διατηρεί στο 
Φισκάρδο µε διακριτικό τίτλο «CAFÉ BISTRO GRECO» σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα κ. 
Θεµιστοκλή Καββαδία στο κατάστηµα Καφετέρια σνακ Μπαρ  που διατηρεί στο 
Φισκάρδο µε διακριτικό τίτλο «CAFÉ BISTRO GRECO» σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. 
Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟY 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 175/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα του κ. Πολυχρόνη ∆ενδρινού  στο Φισκάρδο. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44451/21-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου µε την από 16-9-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. Πολυχρόνη ∆ενδρινού για χορήγηση αδείας λειτουργίας 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα Εστιατόριο  που διατηρεί στο Φισκάρδο  µε 
διακριτικό τίτλο «ΤΑΣΙΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα κ. 
Πολυχρόνη ∆ενδρινού στο κατάστηµα Εστιατόριο  που διατηρεί στο Φισκάρδο  µε 
διακριτικό τίτλο «ΤΑΣΙΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 
Νοεµβρίου 2011. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 176/2011 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων στο 
κατάστηµα του κ. Παναγή ∆ενδρινού  στο Φισκάρδο. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 45356/27-10-2011 
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). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες εννέα (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου          

2.     Παναγής Βανδώρος                                                                                          
3.     ∆ηµήτριος Φιοραβάντες               

      4.       Άγγελος Μαρκέτος  

      5.       Σπυρίδων Σαµούρης 

6.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

7.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      8.      Βασίλειος Καµπίτσης   

      9.      Γεώργιος Θωµάς    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 44451/21-10-2011 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου µε την από 5-10-2011 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά του κ. Παναγή ∆ενδρινού για χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών 
οργάνων στο κατάστηµα Καφετέρια Μπαρ  που διατηρεί στο Φισκάρδο  µε 
διακριτικό τίτλο «ΓΑΪΤΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα κ. 
Παναγή ∆ενδρινού στο κατάστηµα Καφετέρια Μπαρ  που διατηρεί στο Φισκάρδο  µε 
διακριτικό τίτλο «ΓΑΪΤΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, επειδή 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 


