Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 32715
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο «LORD FALCON» της Θ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε στο
Φισκάρδο Ερίσου

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: Θ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 95
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό
τίτλο «LORD FALCON» της Θ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε στο Φισκάρδο Ερίσου
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της

Εταιρείας Θ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και συνηµµένα δικαιολογητικά για την
χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο
«LORD FALCON» στο Φισκάρδο Ερίσου
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 µε
διακριτικό τίτλο «LORD FALCON» της Θ. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. στο
Φισκάρδο Ερίσου, όπως αναφέρεται 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 32716
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο «FISHBONE» του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή στο Φισκάρδο Ερίσου

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 96/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: κ. Καββαδία Θεµιστοκλή

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 96
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό

τίτλο «FISHBONE» του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή στο Φισκάρδο Ερίσου
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ.

Καββαδία Θεµιστοκλή και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας
µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο «FISHBONE»
στο Φισκάρδο Ερίσου
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 µε
διακριτικό τίτλο «FISHBONE» του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή στο Φισκάρδο Ερίσου,
όπως αναφέρεται 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 34407
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο «LA OMERTA» του κ. Zαπάντη Σπυρίδωνος στη Σκάλα ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελειού Πρόννων

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 97/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: κ. Ζαπάντη Σπυρίδωνα
Σκάλα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 97
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό

τίτλο «LA OMERTA» του κ. Zαπάντη Σπυρίδωνος στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελειού Πρόννων
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ.

Ζαπάντη Σπυρίδωνος και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας
µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο «LA OMERTA»
στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων
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 µε
διακριτικό τίτλο «LA OMERTA» του κ. Zαπάντη Σπυρίδωνος στη Σκάλα ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελειού Πρόννων όπως αναφέρεται 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 34118
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο «ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε» του κ. Βογιατζή Νικόλαου στη Σκάλα ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελειού Πρόννων

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 98/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: κ. Βογιατζή Νικόλαο
Σκάλα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 98
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό

τίτλο «ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε» του κ. Βογιατζή Νικόλαου στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελειού Πρόννων
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ.

Βογιατζή Νικόλαου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας
µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό τίτλο «ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε»
στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων
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 µε
διακριτικό τίτλο ««ΠΙΚΙΟΝΑ Α.Ε» του κ. Βογιατζή Νικόλαου στη Σκάλα
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων όπως αναφέρεται 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 35519
∆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

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

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 99/2013 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)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 99
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για ανάκληση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη στο
Ξι Κατωγής
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Παρόντες κατά τη συζήτηση του θέµατος ήταν ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης και ο
δικηγόρος του κ. Αντύπας Σταύρος.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής
την από 29-7-2013 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 έγινε 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 έδωσε το λόγο στον κ. Αντύπα Σταύρο, δικηγόρο, ο οποίος
εξέθεσε τα εξής: Ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης έχει άδεια κινητής καντίνας από το έτος
1994, πριν από την εφαρµογή του Ν. 2323/95 που αναφέρεται στην εισήγηση και σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου δεν ισχύουν οι περιορισµοί που
θέτει ο Ν. 2323/95 για όσες καντίνες είχαν αδειοδοτηθεί πριν την εφαρµογή του Νόµου. Ως
εκ τούτου τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση δεν έχουν εφαρµογή.
Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Κεκάτο η προσκόµιση της αδείας που αναφέρεται
αλλά δεν ήταν διαθέσιµη από τον κ. Κουρούµαλο.
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ. Αλυσανδράτος Γεώργιος ο οποίος
ήταν παρών στη συζήτηση, ανέφερε ότι ο φάκελος που του έχει παραδοθεί από τη ∆ηµοτική
Ενότητα Παλικής δεν έχει µέσα την επικαλούµενη άδεια.
Τα µέλη προτείνουν στον πρόεδρο να επικοινωνήσει µε τη Νοµική Υπηρεσία ώστε
να δοθούν κατευθύνσεις.
Ο Πρόεδρος κ. Κεκάτος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του µε τη Νοµική
Υπηρεσία του ∆ήµου προτείνει να αναβληθεί η λήψη απόφασης ώστε να επανεξετασθεί ο
φάκελος µε τα νέα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Αντύπας.
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
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης µετά από τις υποδείξεις της Νοµικής Υπηρεσίας ώστε να
επανεξετασθεί ο φάκελος του κ. Κουρούµαλου Παναγιώτη µε βάση τα νέα στοιχεία που
επικαλείται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 31362
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΕΣ» της Κας RAUHA HELINA στα Λουρδάτα Λειβαθούς

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 100/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: Kα RAUHA HELINA

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 100
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό

τίτλο «ΜΟΥΣΕΣ» της Κας RAUHA HELINA στα Λουρδάτα Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της
Επιτροπής την αίτηση της κας RAUHA HELINA και συνηµµένα δικαιολογητικά για

την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα της µε
διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΕΣ» στα Λουρδάτα 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 µε
διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΕΣ» ιδιοκτησίας Κας RAUHA HELINA στα Λουρδάτα
Λειβαθούς, όπως αναφέρεται 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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 30-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 34888
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος
µαζικής εστίασης της κας ∆ερέ Αικατερίνης του Νικολάου στα ∆αµουλιανάτα ∆ηµοτικής
Ενότητας Παλικής

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 101/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: Κα ∆ερέ Αικατερίνη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 101
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µαζικής
εστίασης της κας ∆ερέ Αικατερίνης του Νικολάου στα ∆αµουλιανάτα ∆ηµοτικής Ενότητας
Παλικής
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Ευάγγελος Κεκάτος
1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της
Επιτροπής την αίτηση της Κας ∆ερέ Αικατερίνης και συνηµµένα δικαιολογητικά για την
προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µαζικής εστίασης
στα
∆αµουλιανάτα ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 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 ∆ερέ Αικατερίνη του Νικολάου προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήµατος µαζικής εστίασης στην Τοπική Κοινότητα ∆αµουλιανάτων ∆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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 1-8-2013
Αριθ. πρωτ. 31363

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούκλη
Γεράσιµου στην Άβυθο Λειβαθούς

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 102/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: κ. Κουρούκλη Γεράσιµο του Γεωργίου
Κεραµειές

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 102
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούκλη Γεράσιµου

στην Άβυθο Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουλίου 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. 32698/23-7-2013 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. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κωνσταντάκης Άγγελος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος)
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής
και συνηµµένα
την αίτηση του κ. Κουρούκλη Γεράσιµου του Γεωργίου

δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην Άβυθο Λειβαθούς
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06.
Συνηµµένα εστάλη από το τµήµα αδειοδοτήσεων το αριθ. πρωτ. 29789/3-7-2013 ιδιωτικό
συµφωνητικό παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας.
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. Κουρούκλη Γεράσιµο άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας στην Άβυθο
Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

