
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής  στο 
κατάστηµα καφετέρια σνακ µπαρ του κ. Κουτσού Γεράσιµου του Θεόδωρου στο 
Κάστρο Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  κ. Κουτσό Γεράσιµο 
Κάστρο Λειβαθούς 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 36476 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 103 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα 
καφετέρια σνακ µπαρ του κ. Κουτσού Γεράσιµου του Θεόδωρου στο Κάστρο 
Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερησίας θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Γεράσιµου 

Κουτσού του Θεόδωρου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας µουσικών 
οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια σνακ µπαρ στο Κάτσρο Λειβαθούς 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. 
Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

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 Μουσικών Οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια σνακ 
µπαρ, του κ. Κουτσού Γεράσιµου του Θεόδωρου στο Κάστρο Λειβαθούς  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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζαχαροπλαστείο καφετέρια) της κας Γαλιατσάτου 
Αγγελικής στην περιοχή οικισµού Φραγκάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 104/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  Κα Γαλιατσάτου Αγγελική 
Βαλσαµάτα Κεφαλλονιάς 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 36171 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 104 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής 
εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζαχαροπλαστείο καφετέρια) της κας Γαλιατσάτου Αγγελικής 
στην περιοχή οικισµού Φραγκάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών 
 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερησίας θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Κας Γαλιατσάτου 
Αγγελικής  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος 
(ζαχαροπλαστείο καφετέρια) στην περιοχή οικισµού Φραγκάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Οµαλών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 
3463/06.  
Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου υπάρχει 
θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

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

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στην κα Γαλιατσάτου Αγγελική προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (ζαχαροπλαστείο καφετέρια) στην 
περιοχή οικισµού Φραγκάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Οµαλών, 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου (ΦΕΚ 
934∆/7-10-86) για την πρόβλεψη χωροθέτησης πεζόδροµου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 105/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  1. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (Κα Λουκέρη) 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 36880 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 105 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου (ΦΕΚ 934∆/7-10-
86) για την πρόβλεψη χωροθέτησης πεζόδροµου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερησίας θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 36880/7-8-2013 

έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµµένη εισήγηση σχετικά µε τροποποίηση 
του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου (ΦΕΚ 934∆’/7-10-86) για την πρόβλεψη 
χωροθέτησης πεζόδροµου .  

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Τρο̟ο̟οίηση του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου Αργοστολίου 
(ΦΕΚ 934∆’/7-10-86) για την ̟ρόβλεψη χωροθέτησης ̟εζόδροµου   

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,   

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ  

 
1) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

2) ∆.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

Με το Π.∆. 10-9-86 ( ΦΕΚ 934΄∆’/7-10-86) εγκρίθηκε η ̟ολεοδοµική 
µελέτη του ∆ήµου Αργοστολίου και αναθεώρηση του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου σε συνεχόµενη έκταση του ιδίου ∆ήµου και καθορισµών 
όρων δόµησης αυτής. 

Με την αριθ. 822/20-3-87 (ΦΕΚ 428∆’/15-5-87) α̟όφαση Νοµάρχη 
Κεφαλονιάς εγκρίθηκε η τρο̟ο̟οίηση του α̟ό 10-9-86 Π.∆. (ΦΕΚ 934∆’/7-10-



86) έγκριση ̟ολεοδοµικής µελέτης του ∆ήµου Αργοστολίου και αναθεώρηση 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου σε συνεχόµενη έκταση του ιδίου 
∆ήµου και καθορισµός ορών δόµησης αυτής. 

Με την αριθ. 360/12 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
εγκρίθηκε η οριστική µελέτη µε τίτλο «Ανά̟λαση κοινοχρήστων χώρων» 
̟όλεως Αργοστολίου, ̟ου αφορά τη διαµόρφωση, την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθµιση της κεντρικής ̟εριοχής της ̟όλης του Αργοστολίου 
µε εργασίες ̟λακοστρώσεων, φυτεύσεων, κατασκευής ̟εζοδροµίων, 
̟αροχέτευσης οµβρίων υδάτων και ηλεκτροφωτισµού και ̟εζοδροµήσεων 
των κοινοχρήστων χώρων της ̟όλης του Αργοστολίου  και α̟οτελείται α̟ό 
τέσσερις (4) ενότητες: 

Α) την Κεντρική ̟λατεία 
Β) την οδό Π. Βαλλιάνου 
Γ) την οδό 21η Μαΐου και  
∆) την οδό Ριζοσ̟αστών (µέχρι τη συµβολή της µε την οδό 

Μοµφεράτου). 
Το ̟αρα̟άνω Προεδρικό διάταγµα ό̟ως ισχύει µε τις τρο̟ο̟οιήσεις 

̟ροβλέ̟ει στις τρεις ̟ρώτες ενότητες ̟εζόδροµο ενώ για οδό Ριζοσ̟αστών 
̟ροβλέ̟ει ̟εζόδροµο σε όλο το ̟λάτος της µέχρι την οδό Γερουλάνου και στη 
συνέχεια  έως της συµβολή της µε της οδό Μοµφεράτου µεταξύ των Ο.Τ. 48 και 49 
κοινόχρηστη οδό ̟λάτους 11,00µ µε εκατέρωθεν ̟εζόδροµους ̟λάτους 5,00µ και 
6,00µ αντίστοιχα. 

Συνε̟ώς κρίνεται σκό̟ιµο, για την ωρίµανση και υλο̟οίηση του έργου 
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – οδού Ριζοσπαστών»  ο χαρακτηρισµός ως 
εγκεκριµένου ̟εζόδροµου του τµήµατος της α̟ό τη συµβολή της µε την οδό 
Γερουλάνου έως της συµβολή της µε της οδό Μοµφεράτου, καθ' όσον πρόκειται 
για σηµαντικό έργο αναβάθµισης της πόλης του Αργοστολίου. 
 

Κατό̟ιν των ̟αρα̟άνω και λαµβάνοντας υ̟όψη τις διατάξεις 

• των άρθρων 1 και 31 του Ν.4067/12  

• του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 
508∆’/27-7-99) 

• των  εγκυκλίων 1/61, 43/80, 55/88 και 47/04 ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• της εγκύκλιου 10/12 ΥΠΕΚΑ 

• του άρθρου 93 του Ν.3463/06 και 

• των άρθρων 65, 73 και 83 του Ν.3852/10 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 

 
Την σηµειακή – εντο̟ισµένη τρο̟ο̟οίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου Αργοστολίου (ΦΕΚ 934∆’/7-10-86) της οδού Ριζοσ̟αστών µε το 
χαρακτηρισµό του τµήµατος της  α̟ό τη συµβολή της µε την οδό Γερουλάνου έως 
της συµβολή της µε της οδό Μοµφεράτου µεταξύ των Ο.Τ. 48 και 49 (̟ου 
̟εριλαµβάνεται στην ανωτέρω µελέτη), α̟ό κοινόχρηστη οδό σε εγκεκριµένο 
̟εζόδροµο. 

Με την ανωτέρω τρο̟ο̟οίηση δεν αλλάζουν οι όροι δόµησης της 
̟εριοχής οι ο̟οίοι ̟αραµένουν ό̟ως ισχύουν µέχρι σήµερα.  



Η ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση δεν ̟ροσκρούει σε αρνητική διάταξη 
νόµου. 

Με την ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση δεν ̟ροκύ̟τει µείωση των 
κοινόχρηστων χώρων. 
 
Η α̟όφαση της ε̟ιτρο̟ής , εάν δεν υ̟άρξουν ̟αρατηρήσεις ̟ου θα ̟ρέ̟ει να διορθωθούν 
ε̟ί του σχεδίου, ̟αρακαλείται να διαβιβασθεί στο ∆.Σ. για έγκριση της ̟ρότασης 
τρο̟ο̟οίησης και ανάρτηση αυτής για υ̟οβολή τυχόν ενστάσεων. 

 
 Αργοστόλι,  7-8-13 

 
             
              Η εισηγήτρια 

 Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος 

Τµήµατος 
κ.α.α. 

Ελένη Λουκέρη                                                                      
Πολιτικός Μηχανικός 

 Αικατερίνη 
Αµαραντίδου 
Το̟ογράφος 
Μηχανικός 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά όσον αφορά την παραπάνω 
τροποποίηση λαµβάνοντας υπόψη και τη συνηµµένη εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την εισήγηση και τις διατάξεις  

• των άρθρων 1 και 31 του Ν.4067/12  

• του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 
508∆’/27-7-99) 

• των  εγκυκλίων 1/61, 43/80, 55/88 και 47/04 ΥΠΕΧΩ∆Ε 

• της εγκύκλιου 10/12 ΥΠΕΚΑ 

• του άρθρου 93 του Ν.3463/06 και 

• των άρθρων 65, 73 και 83 του Ν.3852/10 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά την τροποποίηση του ισχύοντος ρυµοτοµικού σχεδίου 
Αργοστολίου (ΦΕΚ 934∆/7-10-86) για την πρόβλεψη χωροθέτησης πεζόδροµου όπως 
ακριβώς αναφέρεται στο αριθ. 36880/7-8-2013 έγγραφο  της Τεχνικής Υπηρεσίας µε 
συνηµµένη εισήγηση.  

 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση της Νικ. Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ για 
αλλαγή αφετηρίας τουριστικού τραίνου  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 106/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
          1.. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Μπάρκα) 
          2. κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνο ΕΠΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 38638 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 

Αυγούστου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 106 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση της Νικ. Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ για αλλαγή 
αφετηρίας τουριστικού τραίνου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Παρών στη συζήτηση του θέµατος  ήταν ο κ. Νικόλαος Σκλαβούνος 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την από 19-6-2013 αίτηση της Ν. Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ  µε την οποία 
νέα αφετηρία του τουριστικού τραίνου του µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446 σε ήδη 
εγκριθείσα  διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου και συγκεκριµένα αντί της Α. 
Τρίτση που προϋπήρχε στην Ι. Μεταξά έναντι του εστιατορίου «ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ» και 
κοµµωτηρίου «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ».  

Αναλυτικά η εισήγηση της δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ:  «Αλλαγή αφετηρίας τουριστικού τραίνου Σκλαβούνου ΕΠΕ» 
ΣΧΕΤ: 1) Η υπ’. Αριθ. 24362/5-6-2013 αίτηση της Νικ. Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ 
       2) Η υπ’  αριθ. 241/2013 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που διαβιβάσθηκε µε το αριθ. οικ. 1751/26-7-2013 
έγγραφο του. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας για την εξέταση της αιτούµενης θέσης 
αφετηρίας, µε το 1) σχετικό, διαπιστώσαµε ότι η θέση της αιτούµενης αφετηρίας θα 
δηµιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήµατα τα οποία εντοπίζονται στα κάτωθι: 

1. Βρίσκεται στην είσοδο – έξοδο του λιµένα Αργοστολίου στον οποίο 
παρατηρείται αυξηµένη κίνηση λόγω του ελλιµενισµού των επιβατηγών και 
τουριστικών σκαφών. 

2. Βρίσκεται σε επαφή µε ήδη παραχωρηµένη αφετηρία γεγονός που δηµιουργεί 
προβλήµατα συνωστισµού και κυκλοφοριακής συµφόρεσης. 

3. Βρίσκεται πολύ κοντά σε αφετηρίες ταξί  
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε αρνητικά για την παραχώρηση της 

αιτούµενης θέσης αφετηρίας. 
Αργοστόλι 1-8-2013      
Ο Προϊστάµενος ∆. Τ. Υ 
Ιωάννης Μπάρκας 



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών την 241/2013 απόφαση του 
Λιµενικού Ταµείου στην οποία αναφέρεται ότι έχουν ήδη γνωµοδοτήσει για αφετηρία 
σε χώρο αρµοδιότητας του σε δύο τουριστικά τραίνα (ένα εκ των οποίων ανήκει στον 
κ. Σκλαβούνο)  σύµφωνα µε αποφάσεις του ΕΟΤ. Τροποποίηση δεν µπορεί να γίνει 
παρά µόνο αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας ή λόγοι που παρεµποδίζουν την εύρυθµη 
λειτουργία της παραλιακής οδού. Σε κάθε περίπτωση επειδή για την παραχώρηση 
απαιτείται απόφαση έγκριση ειδικής διαδροµής ΕΟΤ η οποία θα περιλαµβάνει τη νέα 
αφετηρία και εφόσον υπάρξει θα επανεξετασθεί το αίτηµα. 

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα του 
κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου  για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας λαµβάνοντας υπόψη και την 241/2013 απόφαση του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου..   

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Σκλαβούνο ο οποίος ενηµέρωσε ότι έχει 
καταθέσει µεταγενέστερο αίτηµα για νέα αφετηρία.  

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής ότι δεν αφορά τη σηµερινή 
συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση την Τεχνικής Υπηρεσίας την 241/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου, την πρόταση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου  για αλλαγή αφετηρίας 
τουριστικού τραίνου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446 για τους λόγους που 
αναφέρονται στο αριθ. 35588/1-8-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου σχετικά µε 
κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του Αργοστολίου  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 107/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
          1.. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Ρουχωτά) 
          2. κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 19-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24359 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 

Αυγούστου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 107 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου σχετικά µε κυκλοφορία 
τουριστικού τραίνου στην πόλη του Αργοστολίου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Παρών στη συζήτηση του θέµατος ήταν ο κ. Νικόλαος Σκλαβούνος 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου  µε την οποία ζητά βεβαίωση για 
την κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδροµή στην πόλη του 
Αργοστολίου.  

Αναλυτικά η εισήγηση της δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ:  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΤΡΑΙΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. Ν. ΑΡΧ. 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΠΕ 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ … 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
Υποβάλλονται συνηµµένα: 
- Η υπ’  αριθ. 24359/5-6-2013 αίτηση του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου σχετικά µε 

την κυκλοφορία ενός τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδροµή στην πόλη 
Αργοστολίου 

- Οι υπ’  αριθ. 690/26-5-2010, 188/16-6-2011 και 141/2-4-13 αποφάσεις του 
ΕΟΤ Κεφαλληνίας σχετικά µε τις ειδικές διαδροµές τουριστικών τραίνων, που 
είναι ήδη σε κυκλοφορία, µετά από παρόµοια διαδικασία. 

Βάσει των παραπάνω και σύµφωνα µε: 
- Τον Ν. 2696/99 άρθρο 52 (ΚΟΚ) σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής 

κυκλοφορίας 
- Τον Ν. 3852/2010 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 
- Την απόφαση υπ’  αριθ. 16753/08 (ΦΕΚ 1726Β/28-8-2008): 



- Τροποποίηση της υπ’  αριθ. Α-48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ Β 1026) 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών όπως ισχύει περί 
τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τρένων κ.λ.π 

- Την υπ’  αριθ. 6246/3-4-2013 απόφαση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. Α-
48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ Β 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Ενηµερώνουµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ότι: 
Η κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446, 
στην ειδική διαδροµή (χωρίς ενδιάµεσες στάσεις), που περιλαµβάνει τον 
πεζόδροµο του Λιθοστρώτου, λόγω των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του 
δρόµου, σε συνδυασµό µε τον χαρακτήρα του ως πεζόδροµο, την ύπαρξη 
τραπεζοκαθισµάτων και την µεγάλη κίνηση επισκεπτών, θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην κυκλοφορία των πεζών ενώ εγκυµονούν κίνδυνοι για την 
ασφάλεια των διερχοµένων. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την σχετική απόφαση σας. 
Αργοστόλι 19-7-2013     εθεωρήθη 
Ο εισηγητής       ο προϊστάµενος Τµήµατος 
Χ. Ρουχωτάς      Παναγής ∆ελακάς 

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα του 
κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου  για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας.   

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον κ. Σκλαβούνο ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη ότι 
αποτελεί αίτηµα των καταστηµαταρχών και δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα αφού δεν 
θα κάνει στάσεις στο Λιθόστρωτο.  

Επί του θέµατος τοποθετήθηκε ο κ. Βαγιωνίτης ο οποίος προτείνει να ψηφίσουν 
υπέρ της κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου στο Λιθόστρωτο εφόσον το επιτρέπει 
η νοµοθεσία µε την προϋπόθεση να αποφεύγεται η κυκλοφορία αυτού σε ώρες αιχµής 
της επισκεψιµότητας των πεζών στα καταστήµατα σε συνεργασία µε τους 
καταστηµατάρχες. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση την Τεχνικής Υπηρεσίας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την τοποθέτηση 
του κ. Σκλαβούνου, τις προτάσεις του Προέδρου και του κ. Βαγιωνίτη και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Ν. Αρχ. Σκλαβούνου  για κυκλοφορία τουριστικού 
τραίνου µε αριθ. κυκλοφορίας ΚΕα 6446 στην πόλη του Αργοστολίου και 
συγκεκριµένα στον πεζόδροµο του Λιθοστρώτου σύµφωνα µε την εισήγηση και για 
τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν µειοψηφούντος του κ. Βαγιωνίτη ο οποίος 
ψηφίζει την πρόταση του όπως διατυπώθηκε στην εισήγηση.  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου 
Παναγιώτη στο Ξι Κατωγής 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 108/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. κ. Κουρούµαλο Παναγιώτη 
          2. Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου  
          3. Cephalonia Palace Hotel (υπόψη ∆/ντή κ. Σουφλή)  
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 38639 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 

Αυγούστου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 108 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη στο 
Ξι Κατωγής 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής 
την από 8/8/2013  έγγραφη εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων  σχετικά µε την 
ανάκληση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη στο Ξι Κατωγής 
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ  :   Ανάκληση αδείας κινητής καντίνας   :  

       Με το αριθµ. πρωτ. 20152/16-05-2013 έγγραφό του – 
καταγγελία  το   ξενοδοχείο Cephalonia  Palace Hotel µας αναφέρει ότι ο ∆ήµος µας 
παράτυπα ανανέωσε την άδεια κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη σε ιδιωτικό 
χώρο στην παραλία Ξι Παλικής  . 

        Η καταγγελία αναφέρει ότι χορηγήθηκε  η άδεια κατά παράβαση της προϋπόθεσης ότι  η 
απόσταση η οποία προβλέπει η σχετική νοµοθεσία (150) µέτρων για το υπαίθριο εµπόριο µε 
το Ν. 2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα , και συνοδεύεται από σειρά 
φωτογραφιών της κινητής καντίνας καθώς και φωτογραφία του µενού µε τα προσφερόµενα σε 
αυτήν είδη . Η αρχική χορήγηση 1996 έγινε από την πρώην Κοινότηα Κατωγής µε αριθ. 
πρωτ. 271 και ηµεροµηνία 8-7-1996 και στη συνέχεια από τον πρώην ∆ήµο Παλικής µε 
αριθµό πρωτ. 8015 το έτος 2003 και ανανεώθηκε µέχρι και το έτος 2012 επί 4 συνεχόµενες 
τριετίες από το πρώην ∆ήµο Παλικής . 

      Η ανανέωση της άδειας από την υπηρεσία µας του ∆ήµου Κεφαλονιάς έγινε µε την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία                     
( γνωµοδότηση υγειονοµικής , έγγραφο γραφείου συγκοινωνιών , βεβαίωση τουριστικής 
αστυνοµίας εκκαθαριστικά εφορίας , έναρξη από ∆ΟΥ κλπ ) χωρίς να γίνει ο έλεγχος της 
απόστασης από σταθερές δραστηριότητες αφενός επειδή γίνονταν ανανέωση για τέταρτη 
συνεχόµενη τριετία   ( οι τρεις ανανεώσεις από το πρώην ∆ήµο Παλικής ) , και αφ΄ ετέρου στα 
πλαίσια της χρηστής διοίκησης επειδή ήδη είχε σφραγισθεί το αµέσως προηγούµενο 
διάστηµα για την λειτουργία της  χωρίς την  απαιτούµενη άδεια και για να µην υπάρξει 
περαιτέρω οικονοµική ζηµιά στον κ. Κουρούµαλο Παναγιώτη  . 

      Μετά την καταγγελία του παρακείµενου ξενοδοχείου η υπηρεσία µας έστειλε έγγραφο 
στην τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για την µέτρηση της απόστασης από τα όρια της 



ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου , η οποία µε τα αριθµ. πρωτ. 22722/25-6-2013 & 30326/5-7-2013 
έγγραφά της µας ενηµερώνει ότι η απόσταση από τα όρια του ξενοδοχείου είναι 76,00 µέτρα 
η απόσταση από δε το εστιατόριο ∆ελφίνι είναι 25,00 µέτρα . 

        Η ∆ιεύθυνση υγείας µετά το αριθµ. 24443/5-6-2013  έγγραφό µας σχετικά µε τα 
προσφερόµενα προϊόντα που αναφέρονται στην καταγγελία µε φ/φο του καταλόγου-µενού 
προέβη σε έλεγχο της κινητής καντίνας µε επιτόπια αυτοψία και µας ενηµερώνει ότι δεν έχει 
λειτουργήσει επί µακρόν χρονικό διάστηµα . 

        Η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου µε το αριθµ. πρωτ. 31781/19-7-2013 έγγραφό της το 
οποίο σας αποστέλλεται συνηµµένα  αναφέρει τις σχετικές διατάξεις σύµφωνα  µε τις οποίες 
γίνεται ο έλεγχος της απόστασης από σταθερές οµοειδείς δραστηριότητες .    Στην εν λόγω 
περίπτωση είναι µικρότερη από όσο ορίζεται στη σχετική νοµοθεσία , και για τους ανωτέρω 
λόγους θα πρέπει να προβούµε στην  ανάκληση της άδειας κινητής καντίνας του κ. 
Κουρούµαλου  Παναγιώτη η απόσταση από τις σταθερές οµοειδείς δραστηριότητες είναι 
µικρότερη από όσο ορίζεται στην σχετική νοµοθεσία .  Επίσης επιπροσθέτως επισηµαίνουµε 
ότι στην γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1 περ. β 
του Ν. 2323/95 ότι η απόσταση των 150 µέτρων ισχύει και για την εγκατάσταση κινητών 
καντινών και χορήγηση αδειών σε ιδιωτικούς χώρους . 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 
36627/8-8-2013 έγγραφο της Νοµικής υπηρεσίας µε συνηµµένα δικαιολογητικά µε θέµα: 
Άδεια κινητής καντίνας Παναγιώτη Κουρούµαλου αναλυτικά ως εξής: 

 
                 ΘΕΜΑ:  Άδεια κινητής καντίνας Παναγιώτη Κουρούµαλου. 
 
      Με την µε αριθ. 99/2013 α̟όφαση σας αναβάλατε τη λήψη α̟όφασης 

για ανάκληση αδείας της κινητής καντίνας του κ. Παναγιώτη Κουρούµαλου 

̟ροκειµένου να ε̟ανεξετασθεί ο φάκελος του µε βάση τα στοιχεία, ̟ου 

ε̟ικαλέστηκε ο ̟ληρεξούσιος δικηγόρος του. Εν συνεχεία  µου διαβιβάσατε 

αντίγραφο του Ν. 2323/1995, ό̟ως ακριβώς το κατέθεσε στην Ε̟ιτρο̟ή 

Ποιότητας Ζωής ο δικηγόρος κ. Σταύρος Αντύ̟ας, καθώς και το µε αριθ. 

35783/2-8-2013 έγγραφο του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 

Εµ̟ορικών ∆ραστηριοτήτων ενώ µέχρι και σήµερα δεν έχει τεθεί υ̟όψη µου 

κανένα α̟ολύτως άλλο, νεώτερο στοιχείο. Ε̟ί των ανωτέρω ε̟ισηµαίνεται 

ότι: 

Ο Ν. 2323/1995, ό̟ως αυτός κατατέθηκε α̟ό τον κ. Κουρούµαλο 

ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής σας, και ειδικά το άρθρο 1 ̟αρ. 3 αυτού, το ο̟οίο 

ε̟ικαλείται και το ο̟οίο αναφέρεται στο κείµενο της µε αριθ. 99/2013 

α̟όφασης σας είχε τρο̟ο̟οιηθεί µε το άρθρο 12 ̟αρ. 2 και 3 του Ν. 

3557/2007 (ΦΕΚ  Α΄ 100/14-5-2007) ενώ στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 1 ̟αρ. 1 της ΥΑ Κ-164/17-1-2011 (ΦΕΚ  Β’  275/22-02-2011) ως εξής: 

«Για την άσκηση υ̟αίθριου ̟λανόδιου εµ̟ορίου α̟αιτείται η κατοχή αδείας. 



Η άδεια χορηγείται µε α̟όφαση της αρµόδιας αρχής ό̟ου κατοικεί ο 

ενδιαφερόµενος. Οι άδειες άσκησης υ̟αίθριου ̟λανόδιου εµ̟ορίου 

διακρίνονται: α) σε άδειες τύ̟ου Α΄ ή ο̟οία ισχύει για την ̟ώληση 

̟ρωτογενών ̟ροϊόντων γης (στα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται και τα άνθη), 

αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύ̟ου Β΄ η 

ο̟οία ισχύει για την ̟ώληση των λοι̟ών ̟ροϊόντων στην ̟εριφέρεια µόνο 

της αρµόδιας αρχής ̟ου τη χορηγεί». 

    Ό̟ως συνάγεται α̟ό την ανάγνωση του ως άνω άρθρου ̟ροκύ̟τει ότι 

α) αφενός τούτο έχει τρο̟ο̟οιηθεί και αντικατασταθεί ως εκ τούτου δεν 

ισχύει ως ̟ρος το ̟εριεχόµενο ̟ου ο κ. Κουρούµαλος ε̟ικαλείται και β) 

αφετέρου καµία σχέση δεν έχει µε την υ̟ό εξέταση ̟ερί̟τωση αφού είτε ως 

ισχύει σήµερα είτε ό̟ως ίσχυε σύµφωνα µε το Ν. 2323/1995 αφορά το 

υ̟αίθριο ̟λανόδιο εµ̟όριο και όχι το υ̟αίθριο στάσιµο εµ̟όριο, στο ο̟οίο 

υ̟άγεται η δραστηριότητα του κ. Κουρούµαλου. Το υ̟αίθριο στάσιµο 

εµ̟όριο διέ̟εται α̟ό τις ̟αραγράφους 5 και ε̟όµενες του άρθρου 1 του Ν. 

2323/1995, ό̟ως αυτός  έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. Συνηµµένα σας 

υ̟οβάλω φωτ/φο του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995, ό̟ως έχει αντικατασταθεί 

και ισχύει.    

Κατά τα λοι̟ά αναφέροµαι στο µε αριθ. ̟ρωτ. 31781/19-7-2013 

έγγραφο µου.   

                                                       Εκ της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 

                                                                Η Προϊσταµένη 

                                                          Νίκη   Χριστοφοράτου  

 
Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών δύο αιτήσεις του κ. Σουφλή ∆ηµήτριου 

εκπροσώπου του Ξενοδοχείου Cephalonia Palace Hotel µε τις οποίες ενηµερώνει µε 
αποδεικτικά στοιχεία ότι η συγκεκριµένη καντίνα λειτουργεί παρανόµως και σερβίρει καφέ 
σε ξαπλώστρες µε σκίαστρο (οµπρέλες) παραβιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας τροχήλατης 
καντίνας . Προσκόµισε δε φωτογραφικό υλικό καθώς και εκδοθείσα απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών  µε ηµεροµηνία 11-8-2013.  

Έχοντας υπόψη την έγγραφη εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων και το έγγραφο 
της Νοµικής Υπηρεσίας ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν υπέρ της ανάκλησης 
αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου µετά και τις υποδείξεις της αρµόδιας 
υπηρεσίας.  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων, το αριθ. 36627 έγγραφο της 



Νοµικής Υπηρεσίας, τις αιτήσεις του κ. Σουφλή, την πρόταση του Προέδρου καθώς  και τις 
διατάξεις του Ν. 2323/95 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Την ανάκληση αδείας λειτουργίας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη 
που βρίσκεται στο Ξι Κατωγής, ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής διότι δεν πληρούνται οι 
νόµιµες προϋποθέσεις όσον αφορά την απόσταση των 150 µέτρων από οµοειδή επιχείρηση, 
όπως προαναφέρθηκαν στην εισήγηση.  

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
καφετέρια µπαρ του κ. Φωκά Ελευθέριου στο Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 109/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  κ. Φωκά Ελευθέριο 
           Αργοστόλι 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 30901 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 109 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια 
µπαρ του κ. Φωκά Ελευθέριου στο Αργοστόλι 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής 
την από 8-8-2013 έγγραφη εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων  σχετικά µε την 
προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια µπαρ του κ. Φωκά 
Ελευθέριου στο Αργοστόλι 
 
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 

Σας στέλνουµε το αριθµ. 36945/10870/9-7-2013 έγγραφό της ∆/νσης Υγείας και Κοιν. 
Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας µε συνηµµένη έκθεση υγειονοµικού ελέγχου στο κατάστηµα 
καφετέρια µπαρ Old House ιδιοκτησίας Φωκά Ελευθερίου του Νικολάου µε το οποίο µας 
γίνεται γνωστή η τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τη 
χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, µε διάφορες υγειονοµικές παραβάσεις µεταξύ 
των οποίων µεγαλύτερη δυναµικότητα, ύπαρξη θύρας και παραθύρων τα οποία 
περιγράφονται αναλυτικά στα ευρήµατα επιθεώρησης που σας αποστέλλεται συνηµµένα. 

Στην παράγραφο για ενέργειες ζητείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω η προσωρινή ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας µέχρι να επαναφέρει το κατάστηµα σύµφωνα µε τους όρους χορήγησης 
της αδείας. 

Παρακαλούµε για την προσωρινή ανάκληση της αδείας σύµφωνα µε τα παραπάνω 
αναφερόµενα. 

      Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

      Γιώργος Αλυσανδράτος 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν σχετικά µε βάση την έγγραφη εισήγηση 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10 την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων, την πρόταση του Προέδρου 
καθώς  και τις διατάξεις του Ν. 2323/95 



 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας  καταστήµατος καφετέρια µπαρ µε την 
επωνυµία Old House του κ. Φωκά Ελευθέριου στο Αργοστόλι λόγω τροποποίησης όρων 
λειτουργίας του µε διάφορες υγειονοµικές παραβάσεις όπως αναλυτικά προαναφέρθηκαν 
στην εισήγηση.  

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας του κ. Κοσµάτου 
Σπυρίδωνος του Ηλία στα ∆ιλινάτα. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 110/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  κ. Κοσµάτο Σπυρίδωνα του Ηλία  
∆ιλινάτα 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 35493 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 110 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας του κ. Κοσµάτου Σπυρίδωνος του 
Ηλία στα ∆ιλινάτα. 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Κοσµάτου Σπυρίδωνος του Ηλία  και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µαζικής 
εστίασης  πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας στα ∆ιλινάτα ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου σε κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06.  
Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου υπάρχει 
θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

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

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον κ. Κοσµάτο Σπυρίδωνα του Ηλία  προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας στα ∆ιλινάτα 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου σε κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου, 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 

 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 124/2012 προηγούµενης απόφασης µας για προέγκριση αδείας 
λειτουργίας καταστήµατος Μουρελάτου Νικόλαου στα Καµιναράτα 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ 111/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  κ. Μουρελάτο Νικόλαο  
             Καµιναράτα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 20-8-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 38673 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η 
Αυγούστου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 111 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τροποποίηση της 124/2012 προηγούµενης απόφασης µας για προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος Μουρελάτου Νικόλαου στα Καµιναράτα 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 36365/5-8-
2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.    Κωνσταντάκης Άγγελος                        2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Μαρία Κουνάδη 

5.     Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αριθ. 124/2012 προηγούµενης απόφασης µας µε την οποία η ΕΠΟΙΖΩ είχε 
οµόφωνα χορηγήσει στον κ. Μουρελάτο Νικόλαο του Ευαγγέλου προέγκριση αδείας 
λειτουργίας καταστήµατος καφέ παντοπωλείο στην τοπική Κοινότητα Καµιναράτων 
επειδή πληρούνταν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Στη συνέχεια το τµήµα αδειοδοτήσεων εισηγείται τροποποίηση της απόφασης 
αυτής και εναρµόνιση µε τη νέα νοµοθεσία. Συγκεκριµένα η τροποποίηση αφορά 
στον τίτλο της επιχείρησης που µε βάση τη νέα νοµοθεσία θα πρέπει να φέρεται ως : 
επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης αναψυχής   

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Τροποποιεί την αριθ. 124/2012 προηγούµενη απόφαση της και χορηγεί στον κ. Μουρελάτο 
Νικόλαο του Ευαγγέλου  προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς οινοπνευµατωδών ποτών – επιχείρησης  αναψυχής  
στα Καµιναράτα ∆ηµοτικής Ενότητας 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 


