Αργοστόλι 18-9-2012
Αριθ. Πρωτ.: 34370
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης
εµπορικών δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος - µπαρ
της Κας Σπυροπούλου Αντωνίας στην περιοχή Λουρδάτων Λειβαθούς µε διακριτικό
τίτλο WALKIKI

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 96/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοιν:
1. Κα Σπυροπούλου Αντωνία
Λουρδάτα
2. ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς

Από το πρακτικό της 15
Σεπτεµβρίου 2012.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 96/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος - µπαρ της Κας
Σπυροπούλου Αντωνίας στην περιοχή Λουρδάτων Λειβαθούς µε διακριτικό τίτλο
WALKIKI
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14η Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
38242/10-9-2012 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
2. Αλέξανδρος Μοσχονάς
3. Γεώργιος Θωµάς
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4. Σπυρίδων Σαµούρης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6. Βασίλειος Καµπίτσης
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 10-8-2012 αίτηση της Κας
Σπυροπούλου Αντωνίας και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος– Μπαρ
στην τοπική
Κοινότητα Λουρδάτων ∆.Ε Λειβαθούς 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 Σπυροπούλου Αντωνία προέγκριση αδείας λειτουργίας
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος -Μπαρ
στην τοπική Κοινότητα
Λουρδάτων ∆.Ε Λειβαθούς µε διακριτικό τίτλο WALKIKI 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

Αργοστόλι 18-9-2012
Αριθ. Πρωτ.:
35968,36706,36942,38049,38169

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης
εµπορικών δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 97/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοιν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

κ. Καββαδία Θεµιστοκλή του Ευρυβιάδη, Φισκάρδο
κ. Βογιατζή Νικόλαο του Εµµανουήλ, Σκάλα
Κα Γρηγοράτου Rauna Hellina του TOIVO, Λουρδάτα
Κ. Μανωλάτο Σπυρίδωνα του Νικολάου, Σκάλα
Κ. Κουτσό Γεράσιµο του Θεόδωρου, Κάστρο Λειβαθούς
∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων
∆ηµοτική Ενότητα Ερίσου
∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς

Από το πρακτικό της 15
Σεπτεµβρίου 2012.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 97/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων σε καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14η Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
38242/10-9-2012 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
2. Αλέξανδρος Μοσχονάς
3. Γεώργιος Θωµάς
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4. Σπυρίδων Σαµούρης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6. Βασίλειος Καµπίτσης
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος
αδειοδοτήσεων και εµπορικής δραστηριότητας του ∆ήµου µε συνηµµένες αιτήσεις
καταστηµαταρχών για χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων – µουσικής στα
καταστήµατα τους αναλυτικά ως εξής:
Αριθ. πρωτ. 38169/10-9-2012 αίτηση του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή για χορήγηση
αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφέ µε διακριτικό τίτλο THE
FISHBONE στο Φισκάρδο
Αριθ. πρωτ. 38049/7-9-2012 αίτηση του κ. Βογιατζή Νικόλαου του Εµµανουήλ, για
χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφετέρια
Εστιατόριο µε διακριτικό τίτλο ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε στη Σκάλα
Αριθ. πρωτ. 36942/3-9-2012 αίτηση της κας Γρηγοράτου Rauna Hellina του TOIVO,
για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφετέρια Σνακ
Μπαρ (χωρίς παρασκευαστήριο) µε διακριτικό τίτλο Muses στα Λουρδάτα
Αριθ. πρωτ. 36706/31-8-2012 αίτηση του κ. Μανωλάτου Σπυρίδωνα του Νικολάου,
για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφετέρια
Μπαρ µε διακριτικό τίτλο WAVES στη Σκάλα
Αριθ. πρωτ. 35968/27-8-2012 αίτηση του κ. . Κουτσού Γεράσιµου του Θεόδωρου, για
χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφετέρια Σνακ
Μπαρ µε διακριτικό τίτλο «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ» στο Κάστρο 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 των ανωτέρω αδειών

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 - µουσικής στα
ανωτέρω καταστήµατα όπως αναφέρονται στην εισήγηση 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

Αργοστόλι 17-9-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 33953
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
προς
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
τηλ: 2671022933
∆ήµο Κεφαλλονιάς
Φαξ: 2671028515
Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
e-mail:dpaliki2@otenet.gr
ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος
καφετέρια µπαρ του κ. Σπαθή Αθανάσιου του Κυρίλλου στον Πόρο

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 98/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοιν: κ. Σπαθή Αθανάσιο του Κυρίλλου
Πόρος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14η
Σεπτεµβρίου 2012.
ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 98/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια
µπαρ του κ. Σπαθή Αθανάσιου του Κυρίλλου στον Πόρο
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14η Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από
την µε αριθµό πρωτ. 38242/10-9-2012 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 έξι (6) αναλυτικά ως
εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2.
Παναγής Βανδώρος
2. Αλέξανδρος Μοσχονάς
3. Γεώργιος Θωµάς
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4. Σπυρίδων Σαµούρης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6.
Βασίλειος Καµπίτσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου εισηγούµενος το θέµα εξέθεσε τα
εξής: Με εισήγηση του το τµήµα Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
εισηγείται να ληφθεί απόφαση ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
του καταστήµατος καφετέρια µπαρ του κ. Σπαθή Αθανάσιου του Κυρίλλου και
την εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 9 της Α1β8577/83 Υγ/κής ∆/ξης
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:
Με το αριθµ. πρωτ. 29924/9135/28-06-2012 έγγραφό του το τµήµα
περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονοµικού ελέγχου µας ενηµερώνει για την
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος καφετέρια – µπαρ
ιδιοκτησίας του Σπαθή Αθανασίου του Κυρίλλου και την εφαρµογή του
άρθρου 6 παρ. 9 της Α1β 8577/83 Υγ/κής ∆/ξης .
Με το αριθµ. 28882/10-07-2012 έγγραφό µας ενηµερώναµε τον κ. Σπαθή
Αθανάσιο για το ανωτέρω έγγραφο και του συστήναµε την επαναφορά του
καταστήµατος σύµφωνα µε τους όρους που του χορηγήθηκε η άδεια εντός
χρονικού διαστήµατος 20 ηµερών ή στην έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας γιατί σε διαφορετική θα προβούµε στην ανάκληση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας . Παράλληλα το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στο
τµήµα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονοµικού ελέγχου για τον επανέλεγχο

του καταστήµατος εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ,το οποίο το
παρέλαβε µε αποδεικτικό επίδοσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις . Με το
αριθµ. πρωτ. 38206/11514/03-08-2012 νεότερο έγγραφό του το τµήµα
περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονοµικού ελέγχου µας ενηµερώνει ότι ο κ.
Σπαθής δεν έχει επαναφέρει το κατάστηµά του στην πρότερή του µορφή και
εξακολουθεί να υφίσταται η τροποποίηση των όρων λειτουργίας αυτού .
Ως εκ τούτου εισηγούµεθα την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
καταστήµατος καφετέρια – µπαρ Σπαθή Αθανασίου του Κυρίλλου στην
περιοχή Πόρου ∆ηµοτικής ενότητας Ελειού – Πρόννων .
Ο πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν µε βάση
την εισήγηση της υπηρεσίας
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της
την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για ανάκληση αδείας λειτουργίας του
καταστήµατος καφετέρια µπαρ ιδιοκτησίας του κ. Σπαθή Αθανασίου του
Κυρίλλου λόγω τροποποίησης υγειονοµικών όρων λειτουργίας αυτού .
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
τηλ: 2671022933
Φαξ: 2671028515
e-mail:dpaliki2@otenet.gr

Αργοστόλι 18-9-2012
Αριθ. πρωτ.39682
προς
∆ήµο Κεφαλλονιάς
1. Νοµική Υπηρεσία
2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων

ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατική απόφαση στην αριθ. 26/2012 προηγούµενη
απόφαση µας για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια µπαρ
του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Τοπική Κοινότητα Άσσου λόγω νεωτέρων
στοιχείων

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 99/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για σχετική γνωµοδότηση.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοιν: κ. Χαρ. Κοκκίνη
Άσσος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14η
Σεπτεµβρίου 2012.
ης

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 99/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συµπληρωµατική απόφαση στην αριθ. 26/2012 προηγούµενη απόφαση µας
για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια µπαρ του κ.
Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Τοπική Κοινότητα Άσσου λόγω νεωτέρων
στοιχείων
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14η Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από
την µε αριθµό πρωτ. 38242/10-9-2012 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 έξι (6) αναλυτικά ως
εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2.
Παναγής Βανδώρος
2. Αλέξανδρος Μοσχονάς
3. Γεώργιος Θωµάς
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4. Σπυρίδων Σαµούρης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6.
Βασίλειος Καµπίτσης
Παρών κατά τη συνεδρίαση και λήψη απόφασης ήταν ο κ. Κοκκίνης
Χαράλαµπος και ο δικηγόρος του κ. Αυγερινός
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου εισηγούµενος το θέµα εξέθεσε τα
εξής: Με εισήγηση του το τµήµα Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς
εισηγείται να ληφθεί άµεσα συµπληρωµατική απόφαση ανάκλησης της αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος καφετέρια µπαρ του κ. Κοκκίνη
Χαράλαµπου στην Τοπική κοινότητα Άσσου και οριστική σφράγιση
καταστήµατος.
Συγκεκριµένα:
Με το αριθ. ΣΕΕ∆∆/Φ.4/7744/13-8-2012 έγγραφο του το σώµα Επιθεωρητών
– ελεγκτών δηµόσιας ∆ιοίκησης µας αποστέλλει την αναφορά της κας
Γαµπιεράκη σχετικά µε παράνοµη χορήγηση προέγκρισης αδείας λειτουργίας
καταστήµατος του κ. Χαράλαµπου Κοκκίνη στον οικισµό Άσσου Κεφαλληνίας
καθώς και άλλα ζητήµατα που αφορούν αυθαίρετη κατασκευή βόθρου στα
θεµέλια της οικοδοµής κλπ. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει
ότι ο κ. Κοκκίνης και η κ.Γαµπιεράκη είναι συνιδιοκτήτες του κτιρίου που
στεγάζεται το κατάστηµα , και σύµφωνα µε την νοµοθεσία ΚΥΑ
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 ( ΦΕΚ.2496 / 04-11-2011 τεύχος Β΄ ) θα
έπρεπε στον φάκελο της αδείας να προσκοµισθεί κανονισµός του κτιρίου

εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , ή εν
ελλείψει αυτού απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε
άλλη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των
κατοικιών από το οποίο προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η συγκεκριµένη χρήση .
Για την προέγκριση αδείας λειτουργίας υπάρχει και αναφορά στον οδηγό
καταστηµάτων Υγειονοµικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εσωτερικών και
της ΚΕ∆ΚΕ στην έκδοση Οκτωβρίου 2007 δηλαδή πριν την έκδοση της άδειας
λειτουργίας δηλαδή το έτος 2009 .
( Σελ.
)
Η ανωτέρω αναφερόµενη διαδικασία δεν τηρήθηκε κατά
την προέγκριση της άδειας του καταστήµατος και κατόπιν του ερωτήµατος
του ΣΕΕ∆∆ θα πρέπει άµεσα να παρθεί απόφασης ανάκλησης της αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος και οριστική σφράγιση
καταστήµατος .
Στο σηµείο αυτό έλαβε το λόγο ο κ. Αυγερινός δικηγόρος του κ.
Κοκκίνη ο οποίος προσκόµισε στα µέλη της Επιτροπής το από 12-9-2012
πιστοποιητικό µεταγραφής του υποθηκοφυλακείου Ερίσου µε συνηµµένο το
αριθ. 4696 συµβόλαιο διανοµής κτισµάτων και πράξις οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Υποστήριξε ότι βάσει των στοιχείων που προσκόµισε υπάρχει κανονισµός από
το 1981 ο οποίος µεταγράφηκε σήµερα. Ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης
του κανονισµού και όχι από τη µεταγραφή του. Προτείνει να δοθεί ερµηνεία
για το θέµα αυτό από τη Νοµική Υπηρεσία και στο διάστηµα αυτό να φέρει
σχετική νοµολογία.
Αυτά όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Για το θέµα του αυθαίρετου βόθρου έχει
τεθεί προς νοµιµοποίηση. Επειδή το κατάστηµα βρίσκεται σε παραδοσιακό
οικισµό έχει τεθεί ερώτηµα στο ΥΠΕΚΑ και αναµένουµε απάντηση. Επίσης
έχουµε προσφύγει στο Τεχνικό Επιµελητήριο στην Πάτρα και περιµένουµε
αυτοψία.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα µέλη της Επιτροπής την από 129-2012 αναφορά υπόµνηµα της κας Γαµπιεράκη σχετικά µε το συγκεκριµένο
θέµα της ηµερησίας διάταξης.
Το λόγο πήρε ο κ. Αυγερινός ο οποίος αναφέρει ότι πιθανόν η κα
Γαµπιεράκη αγνοεί τον κανονισµό και γι’ αυτό θέτει θέµα συνιδιοκτησίας.
Ο Πρόεδρος κ. Σαββαόγλου προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να
αναβάλλουν τη λήψη απόφασης ώστε να διευκρινισθούν τα εξής:
1)
Από τη Νοµική Υπηρεσία αν ο κανονισµός του κτιρίου που
προσκοµίσθηκε από τον κ. Κοκκίνη επιτρέπει τη λειτουργία
καταστήµατος µπαρ χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του άλλου καθόσον και
αν το αναγραφόµενο στον κανονισµό που προσκοµίσθηκε «διά της
ασκήσεως τούτων δεν θα βλάπτονται τα δικαιώµατα των λοιπών
συνιδιοκτητών» είναι αρµοδιότητα της Επιτροπής να το κρίνει
2)
Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου να συµπληρωθεί η
εισήγηση αναφορικά µε το αριθ. 2578/30-7-2012 έγγραφο της
Υπηρεσίας ∆όµησης µε συνηµµένη έκθεση επικινδύνου έτσι ώστε να

ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη εισήγηση ως πιθανός λόγος ανάκλησης
αδείας.
Τα ανωτέρω να προσκοµισθούν από τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός
τεσσάρων ηµερών από της λήψεως της παρούσης ώστε να τα λάβει υπόψη η
Επιτροπή στην επόµενη συνεδρίαση της η οποία θα προγραµµατιστεί άµεσα
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της
την ανωτέρω εισήγηση την τοποθέτηση του κ. Αυγερινού ως πληρεξουσίου
δικηγόρου του κ. Κοκκίνη την πρόταση του προέδρου και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για αναβολή της λήψης απόφασης για να
διευκρινισθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου (Νοµική Υπηρεσία και
τµήµα Αδειοδοτήσεων) τα θέµατα που έθεσε στην πρόταση του και να
συζητηθούν σε προσεχή συνεδρίαση µας άµεσα

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 18-9-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ.33418
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
προς
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων
τηλ: 2671022933
Φαξ: 2671028515
e-mail:dpaliki2@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 75/2012 προηγούµενης απόφασης µας για
παραχώρηση χώρου επί της δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου για στάθµευση
επιβατικών αυτοκινήτων προς ενοικίαση στην Αγία Ευφηµία

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 100/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοιν: κ. Κουτσογιώργο Νικόλαο
Αγία Ευφηµία

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14η Σεπτεµβρίου
2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 100/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τροποποίηση της αριθ. 75/2012 προηγούµενης απόφασης µας για παραχώρηση χώρου επί
της δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου για στάθµευση επιβατικών αυτοκινήτων προς ενοικίαση
στην Αγία Ευφηµία
Στο Αργοστόλι, σήµερα 14η Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 38242/10-9-2012 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
2. Αλέξανδρος Μοσχονάς
3. Γεώργιος Θωµάς
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4. Σπυρίδων Σαµούρης
5. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
6. Βασίλειος Καµπίτσης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου εισηγούµενος το θέµα εξέθεσε τα εξής: Με
εισήγηση το αυτοτελές τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας εισηγείται τροποποίηση της 75/2012
προηγούµενης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε την οποία είχαµε εγκρίνει την
παραχώρηση χώρου τεσσάρων θέσεων επιβατικών αυτοκινήτων επί της δηµοτικής οδού
Αγίου Νικολάου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το χρονικό διάστηµα από 1-52012 έως 31-10-2012.
Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται τροποποίηση του αριθµού των θέσεων από τέσσερις
σε δύο λόγω της ιδιοµορφίας του χώρου. Συνηµµένα υποβάλλεται και σχετικό σκαρίφηµα µε
τις διαστάσεις του χώρου.
Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση µε το συνηµµένο σκαρίφηµα, την 75/2012 προηγούµενη απόφαση µας και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την αριθ. 75/2012 προηγούµενη απόφαση µας όσον αφορά τον αριθµό των
θέσεων και εγκρίνει µε την παρούσα, την παραχώρηση χώρου δύο θέσεων επιβατικών
αυτοκινήτων επί της δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου σύµφωνα µε την εισήγηση του
Αυτοτελούς τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

