
 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας σε κοινόχρηστο χώρο 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 123/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:          1. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
       2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
       3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ ΕΠΕ 
        (∆ιά του κ. Ζαπάντη Στέλιου, Μίνωος 5 Αργοστόλι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 59694 
∆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 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 123 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας σε κοινόχρηστο χώρο 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το πρώτο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 9-7-2013 αίτηση 
του εµπορικού Κέντρου Κοκύλια ΕΠΕ µε την οποία ζητά έγκριση κατασκευής 
ράµπας ΑΜΕΑ στην οδό Α. Τρίτση 99 Ο.Τ. 129 στο Αργοστόλι. Σχετικά απεστάλη 
στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ το αριθ. 30809/10-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε συνηµµένη εισήγηση σχετικά µε γνωµοδότηση για κατασκευή ράµπας 
έµπροσθεν από κατάστηµα λιανικού εµπορίου σε τµήµα πεζοδροµίου επί της οδού Α. 
Τρίτση 99 στο Αργοστόλι. 

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 
Υποβάλλεται σχετικό αντίγραφο της υπ’  αριθ. 30809/10-7-2013 αίτησης του 

«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΚΥΛΙΑ» µε συνηµµένο σχέδιο, που αφορά το 
παραπάνω θέµα. 

Κατόπιν του πιο πάνω σχετικού και αυτοψίας, στο Ο.Τ. 129επί της οδού Α. 
Τρίτση 99, έχει κατασκευαστεί ράµπα για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ έξω από την 
ρυµοτοµική γραµµή και εντός κοινοχρήστου χώρου πεζοδροµίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 367 του Κώδικα Βασικής 
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Π.∆. 14/99 ΦΕΚ 580 ∆0, το οποίο κωδικοποιήθηκε το 
άρθρο 24 της απόφ. 3046/304/30.1/3.2.89 Κτιριοδοµικός κανονισµός και επίσης τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) που αναφέρονται σε κοινόχρηστους 
χώρους, δεν επιτρέπονται οι κατασκευές αυτές. 



Ύστερα από τα παραπάνω δεν είναι δυνατή η χορήγηση αδείας για τη ράµπα 
ΑΜΕΑ που έχει κατασκευαστεί σε τµήµα του πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 129 επί της οδού 
Α. Τρίτση 99 και στην είσοδο του καταστήµατος λιανικού εµπορίου. 

 
Εθεωρήθη     Αργοστόλι 8-10-2013 
Η προϊσταµένη τµήµατος   ο συντάξας 
Αικατερίνη Αµαραντίδου    Παρίσης Σπύρος 
Τοπογράφος Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός  
Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν µε βάση την εισήγηση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να γνωµοδοτήσουν σχετικά  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, το αριθ. πρωτ. 30809/10-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµµένη εισήγηση 

          

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά στο αίτηµα του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΚΥΛΙΑ 
ΕΠΕ επειδή δεν είναι δυνατή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η χορήγηση 
αδείας για τη ράµπα ΑΜΕΑ που έχει κατασκευαστεί σε τµήµα του πεζοδροµίου στο 
Ο.Τ. 129 επί της οδού Α. Τρίτση 99 και στην είσοδο του καταστήµατος λιανικού 
εµπορίου όπως ακριβώς αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

 

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



 

2. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και     
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας  

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο 
Αργοστόλι 

 
 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 124/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. κ. Κοκκόση Ανδρέα 
Αργοστόλι 
2. Αστυνοµικό Τµήµα Αργοστολίου 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 41165 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       1.      Τµήµα Αδειοδοτήσεων  και 

  

τηλ: 2671022933                                                ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 124/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης 
για προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος µε την επωνυµία 
«ΣΟΥΛΑΤΣΟ» ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι η οποία έχει ως εξής: 
Με το αριθ. 53408/15976/3-10-2013 έγγραφο του τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής 
& υγειονοµικού ελέγχου, µε συνηµµένη την έκθεση υγειονοµικού ελέγχου που 
αναφέρεται στο κατάστηµα µε την επωνυµία «ΣΟΥΛΑΤΣΟ» εντός ΚΤΕΛ 
ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα του Νικολάου και µε την οποία µας γίνεται γνωστή η 
τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε τη χορηγηθείσα 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας π.χ. κατασκευή ξύλινης πέργκολας, τοποθέτηση 
καταψύκτη σε εξωτερικό χώρο και ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε χώρο της 
παραλίας τροποποιώντας την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. 
Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί προσωρινά µέχρι την επαναφορά του σύµφωνα µε 
τους όρους της άδειας του η οποία θα πρέπει να διαπιστωθεί από την υγειονοµική 
υπηρεσία.  
Στη συνέχεια προσκόµισε το αριθ. 3021/8/1638-α έγγραφο του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Αργοστολίου προς τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας µε θέµα «∆ιενέργεια 
Προανάκρισης – ∆ιενέργεια Αυτοψίας»  κατόπιν της υπ’  αριθ. Α13/1372α από 10-
10-2013 παραγγελία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας.  



Παρών στη συζήτηση του θέµατος ήταν ο κ. Κοκκόσης Ανδρέας και ο δικηγόρος 
του κ. Μπουρµπούλης Σπύρος ο οποίος ζήτησε αναβολή διότι δεν έχει δοθεί ο 
απαιτούµενος χρόνος για προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου (άρθρο 6 του 
Ν. 2690/1999). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δικηγόρος του ∆ήµου κα Χριστοφοράτου Νίκη 
και η δικηγόρος Κα Μαρκέτου Ιωάννα. 

Η Κα Χριστοφοράτου επισηµαίνει ότι πράγµατι από την ηµέρα κοινοποίησης της 
πρόσκλησης στον κ. Κοκκόση (Παρασκευή) µέχρι την ηµέρα συνεδρίασης της 
Επιτροπής (∆ευτέρα) δεν υπήρχε ο απαιτούµενος χρόνος που τάσσει η χρηστή 
διοίκηση προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να προετοιµαστεί για την υπόθεση του. 
Επιπλέον έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 3021/8/1638-α έγγραφο του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Αργοστολίου σύµφωνα µε το οποίο κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας ήδη από τις 10-10-2013 ζητείται η διενέργεια αυτοψίας από τη ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας για διαπίστωση συµµόρφωσης του καταστήµατος σύµφωνα µε τους 
υγειονοµικούς όρους. Ωστόσο η ως άνω Υπηρεσία µέχρι και σήµερα δεν έχει προβεί 
σε νέα αυτοψία. Ως εκ τούτου κατ΄ εξαίρεση  και ενόψει του ανωτέρω εγγράφου 
δύναται στα πλαίσια της χρηστής ∆ιοίκησης η Επιτροπή να χορηγήσει µικρή αναβολή 
στη συζήτηση του θέµατος κοινοποιώντας την απόφαση της, στη ∆/νση Υγιεινής και 
ενδεχοµένως στον κ. Εισαγγελέα, θέτοντας προθεσµία ολιγοήµερη για την 
συµµόρφωση της ∆/νσης Υγείας στο έγγραφο του κ. Εισαγγελέα και αποστολή εκ 
νέου στο ∆ήµο της σχετικής έκθεσης για τις περαιτέρω ενέργειες της Επιτροπής. 

Το µέλος της επιτροπής κ. Γρηγορόπουλος αναφέρει ότι δεν έχουµε λόγο να 
αποφασίσουµε αν δεν έλθει ο έλεγχος από τη ∆/νση Υγείας  

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν µε βάση την τοποθέτηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας και να δεχθούµε το αίτηµα για αναβολή 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της 
υπηρεσίας το αίτηµα του καταστηµατάρχη και την τοποθέτηση της Κας 
Χριστοφοράτου και των µελών της επιτροπής  και  είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Κάνει δεκτό το αίτηµα του κ. Μπουρµπούλη Σπυρίδωνος δικηγόρου του κ. 
Κοκκόση Ανδρέα ιδιοκτήτη του καταστήµατος µε την επωνυµία ΣΟΥΛΑΤΣΟ και 
χορηγεί µικρή αναβολή . Επίσης αποφασίζεται η παρούσα να κοινοποιηθεί στη ∆/νση 
Υγείας η οποία παρακαλείται εντός πέντε ηµερών από λήψεως της παρούσης να 
προσκοµίσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την νέα έκθεση ελέγχου µε βάση και 
την εισαγγελική παραγγελία µε κοινοποίηση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφ/νίας.  
Σε περίπτωση που δεν αποσταλεί εντός της ταχθείσας προθεσµίας η Επιτροπή θα 
συνεδριάσει εκ νέου γνωστοποιώντας στον ανωτέρω αναφερόµενο την πρόσκληση 
πέντε ηµέρες πριν τη συνεδρίαση ώστε να εκθέσει τις απόψεις του. 

 

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



 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «CAPTAIN’ S CAFE» ιδιοκτησίας Σκλαβουνάκη 
Γεράσιµου στο Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 125/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  κ. Σκλαβουνάκη Γεράσιµο 
Αργοστόλι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 48671 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                            Τµήµα Αδειοδοτήσεων  και 

  

τηλ: 2671022933                                                ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 125/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «CAPTAIN’ S CAFE» ιδιοκτησίας Σκλαβουνάκη 
Γεράσιµου στο Αργοστόλι 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης 
για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «CAPTAIN’ S CAFE» ιδιοκτησίας Σκλαβουνάκη Γεράσιµου στο 
Αργοστόλι η οποία έχει ως εξής: 
Με την αριθ. 54962/16470/3-10-2013 έκθεση ελέγχου του Τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστηµα 
Εστιατόριο µε την επωνυµία Captain’ s Cafe ιδιοκτησίας Σκλαβουνάκη Γερασίµου 
του ∆ιονυσίου που βρίσκεται στην οδό Ριζοσπαστών 3 στο Αργοστόλι, µας γίνεται 
γνωστή  η ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος π.χ. α) 
αποθηκευτικός χώρος στην πίσω όψη του κτιρίου, ο οποίος έχει άµεση επικοινωνία 
µε το χώρο εργασιών του εστιατορίου β) Μπαρ µε πλήρη συγκρότηση (λάντζες 
ράφια, προίόντα, σκεύη κ.λ.π) σε θέση µε εγκεκριµένη από το σχεδιάγραµµα κάτοψης 
της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας. Το Μπαρ καταλαµβάνει τµήµα της αίθουσας 
πελατών (σύµφωνα µε την αριθ. 1020/23/2372/4-Α/9-4-1991 άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας) και επεκτείνεται σε τµήµα του ηµιυπαίθριου χώρου. Η ανωτέρω άδεια 
να ανακληθεί οριστικά λόγω των κτιριακών µετατροπών δεν είναι δυνατή η 
επαναφορά του συστήµατος στους αρχικούς όρους της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του και θα πρέπει να προβεί σε έκδοση νέας άδειας.   



Παρών στη συζήτηση του θέµατος ήταν ο Σκλαβουνάκης Γεράσιµος ο οποίος 
προσκόµισε νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος ανάκλησης. 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας το 
αίτηµα του καταστηµατάρχη και  είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 ∆εν συντρέχει λόγος ανάκλησης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
Εστιατορίου µε την επωνυµία Captain’ s Cafe διότι ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος 
προσκόµισε νέα άδεια  
 

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



 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «GONDOLA» ιδιοκτησίας Πολλάτου Βασίλειου στο 
Αργοστόλι 

 
 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 126/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1.  κ. Πολλάτο Γεράσιµο 
Αργοστόλι 
2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων  και 
ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 48682 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                             ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και     
                                                             Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Κεφαλληνίας 
 

  

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

 

  



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 126/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος µε την επωνυµία «GONDOLA» ιδιοκτησίας Πολλάτου Βασίλειου στο 
Αργοστόλι 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων σχετικά µε λήψη απόφασης 
για οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε την 
επωνυµία «GONDOLA» ιδιοκτησίας Πολλάτου Βασίλειου στο Αργοστόλι η οποία 
έχει ως εξής: 
Με την αριθ. 54947/16463/2-10-2013 έκθεση ελέγχου του Τµήµατος 
περιβαλλοντικής υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστηµα 
Εστιατόριο – πιτσαρία µε την επωνυµία GONDOLA ιδιοκτησίας Πολλάτου 
Βασίλειου του Ευαγγέλου που βρίσκεται στην Πλ. Βαλλιάνου στο Αργοστόλι, µας 
γίνεται γνωστή  η ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήµατος 
π.χ. τοποθέτηση εξοπλισµού και σκευών σε χώρο της αίθουσας πελατών (σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο σχεδιάγραµµα της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας), µεταφορά 
εξοπλισµού (ψυγείο παγωτού) σε εξωτερικό χώρο, κατάργηση χώρου τοποθέτησης 
καθισµάτων (αυλή) που αναγράφονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Στον εν 
λόγο χώρο έχει κατασκευαστεί άλλο κτίριο. Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί οριστικά 
λόγω των κτιριακών µετατροπών όπως η ανέγερση κτιρίου στον πρώην χώρο της 
αυλής, δεν είναι δυνατή η επαναφορά του συστήµατος στους αρχικούς όρους της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του και θα πρέπει να προβεί σε έκδοση νέας άδειας.   

Παρών στη συζήτηση του θέµατος ήταν ο κ. Πολλάτος Γεράσιµος και τόνισε ότι 
η άδεια του καταστήµατος είναι στο όνοµα Γεράσιµος όχι Βασίλειος που αναφέρει η 
έκθεση ελέγχου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και δεν έχει λάβει ποτέ ενηµέρωση από 



την ανωτέρω Υπηρεσία. Επιπλέον ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής ότι όταν 
µίσθωσε το κατάστηµα η αυλή δεν είχε καµία κατασκευή.  Ενηµέρωσε επίσης ότι έχει 
ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης νέας άδειας και βρίσκεται στο στάδιο της 
προέγκρισης. Μόλις την Παρασκευή ενηµερώθηκε για το θέµα της ανάκλησης. 

Με αφορµή τα ανωτέρω η Νοµική Υπηρεσία προτείνει να διαβιβασθεί η απόφαση 
αυτή στη ∆/νση Υγείας µε την επισήµανση να είναι πιο σαφής στις εκθέσεις ελέγχου. 

Το µέλος της Επιτροπής κ. Αραβαντινός ∆ιονύσης επισηµαίνει ότι θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το διάστηµα των πέντε ηµερών για προηγούµενη ακρόαση του 
ενδιαφεροµένου και ότι υπάρχει ασάφεια στην έκθεση ελέγχου όσον αφορά την 
κατασκευή του κτιρίου και αν αυτό συνιστά χειροτέρευση του καταστήµατος. 
Επιπλέον προτείνει να κλητεύεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αρµόδιος 
υπάλληλος της ∆/νσης Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής ώστε να επισπεύδεται η 
διαδικασία. 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.Να επιστραφεί η έκθεση ελέγχου στη ∆/νση Υγείας ώστε να διευκρινιστεί ο 
ιδιοκτήτης µε την επισήµανση να είναι πιο σαφής στις εκθέσεις ελέγχου.  

2. Ότι οι εκθέσεις ελέγχου της ∆/νσης Υγείας, ως κατεξοχήν αρµοδίου οργάνου για 
την τήρηση της Υγειονοµικής ∆ιάταξης ως προς την διαδικασία ελέγχου, τα 
ευρήµατα, την επιβολή διοικητικού µέτρου καθώς και το είδος αυτού πρέπει να είναι 
σαφείς και επαρκώς αιτιολογηµένες προκειµένου το έργο της Επιτροπής να 
καθίσταται ευχερές και σύννοµο.  

3. Να κοινοποιείται η πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής  στη ∆/νση Υγείας 
και ∆ηµόσιας Υγιεινής ώστε να παρίσταται αρµόδιος υπάλληλος στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής προκειµένου να διευκολύνεται η διαδικασία σχετικά µε ζητήµατα που 
άπτονται των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω Υπηρεσίας σε καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

 

           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 – παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος της 
Κας COOMBS KAREN MICHELE στην τοπική Κοινότητα Βλαχάτων ∆.Ε.  
Λειβαθούς 

 
 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 127/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα COOMBS KAREN MICHELE  
 τοπική Κοινότητα Βλαχάτων 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 4-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 52357 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 127/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης – παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος της Κας 
COOMBS KAREN MICHELE στην τοπική Κοινότητα Βλαχάτων ∆.Ε.  Λειβαθούς 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την αίτηση της Κας COOMBS CAREN – MICHELE  και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης – παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύµατος στην τοπική 
Κοινότητα Βλαχάτων 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 COOMBS CAREN – MICHELE  προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης – παρασκευής και προσφοράς 
πρόχειρου γεύµατος στην τοπική Κοινότητα Βλαχάτων 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: Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα 
«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας κ. Μελισσαράτου Γεράσιµου εκπροσώπου της 
Εταιρείας Γ.Π. Μελισσαράτος Ο.Ε στα Τραυλιάτα Λειβαθούς. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 128/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Μελισσαράτο Γεράσιµο   
 Τραυλιάτα Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 52307 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 127/2013 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για άδεια µουσικών οργάνων στο κατάστηµα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» 
ιδιοκτησίας κ. Μελισσαράτου Γεράσιµου εκπροσώπου της Εταιρείας Γ.Π. 
Μελισσαράτος Ο.Ε στα Τραυλιάτα Λειβαθούς. 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Μελισσαράτου Γεράσιµου εκπροσώπου της; Εταιρείας 
Γ.Π. Μελισσαράτος Ο.Ε  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας 
µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  στα Τραυλιάτα 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 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, 
του κ. Μελισσαράτου Γεράσιµου εκπροσώπου της; Εταιρείας Γ.Π. Μελισσαράτος 
Ο.Ε  στα Τραυλιάτα 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 τροποποίηση της 121/2012 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 129/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κοτροκόη Θεόδωρο του Σπυρίδωνος 
Τοπική Κοινότητα Σκάλας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 54141 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Tµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 18ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 129 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 121/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
που αφορά προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Οκτωβρίου του έτους 2013, 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. 52685/25-
10-2013 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 εννιά (9) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         

2.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

3.     Παναγής Βανδώρος                              

      4.     Σταµούλης Κυριάκος  

      5.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος      

      6.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

7.     Κωνσταντάκης Άγγελος                 

      8.     Κουνάδη Μαρία 

9.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το έβδοµο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη της Επιτροπής την από 15-5-2013 έκθεση ελέγχου της ∆/νσης Υγείας και 
Κοιν. Μέριµνας στην επιχείρηση µε την επωνυµία EL GRECO ISLAND GRILL 
ιδιοκτησίας του κ. Κοτροκόη Θεόδωρου του Σπυρίδωνος µε βάση την οποία θα 
πρέπει να τροποποιηθεί η υπ’  αριθ. 121/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής που αφορά την προέγκριση αδείας λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος από 
εστιατόριο – ταβέρνα – Μπαρ σε επιχείρηση µαζικής Εστίασης & Αναψυχής – 
Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους Γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) 

Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να γνωµοδοτήσουν σχετικά  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, και την από 15-5-2013 έκθεση ελέγχου της ∆/νσης Υγείας 
και Κοιν. Μέριµνας 

          

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Τροποποιεί την αριθ. 121/2012 προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αφορά την προέγκριση αδείας λειτουργίας του καταστήµατος µε 
την επωνυµία EL GRECO ISLAND GRILL ιδιοκτησίας του κ. Κοτροκόη Θεόδωρου 
του Σπυρίδωνος από εστιατόριο – ταβέρνα – Μπαρ σε επιχείρηση µαζικής Εστίασης 



& Αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους Γεύµατος (ζεστής – κρύας 
κουζίνας) 

 

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


