
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«Καφεπαντοπωλείο» του κ. ∆ηµητρίου Αναγνωστόπουλου εκπρ. Ετ. 
Αναγνωστόπουλος Σωτήριος & ΣΙΑ Ο.Ε στα Περατάτα ∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 2/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
κ. ∆ηµήτριο Αναγνωστόπουλο 
Περατάτα Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 1654 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«Καφεπαντοπωλείο» του κ. ∆ηµητρίου Αναγνωστόπουλου εκπρ. Ετ. 
Αναγνωστόπουλος Σωτήριος & ΣΙΑ Ο.Ε στα Περατάτα ∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το πρώτο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση του 
κ. ∆ηµητρίου Αναγνωστόπουλου εκπρ. Ετ. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος & ΣΙΑ Ο.Ε 
και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
καφεπαντοπωλείου στα Περατάτα ∆ηµοτικής Ενότητας 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 στον κ. ∆ηµήτριο Αναγνωστόπουλο εκπρόσωπο της εταιρείας 
Αναγνωστόπουλος Σωτήριος και ΣΙΑ Ο.Ε προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος καφεπαντοπωλείου στα Περατάτα ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«πιτσαρία» της κας Γκουρίκου – Γκερέκου Μαρίας στο Φισκάρδο  ∆ηµοτ. Ενότητας 
Ερίσου 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 3/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κα Γκουρίκου Γκερέκου Μαρία 
Φισκάρδο Ερίσου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 962 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 3/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «πιτσαρία» της 
κας Γκουρίκου – Γκερέκου Μαρίας στο Φισκάρδο  ∆ηµοτ. Ενότητας Ερίσου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών της επιτροπής την αίτηση της κας Γκουρίκου Γκερέκου Μαρίας και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«πιτσαρία» στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 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 Γκουρίκου Γκερέκου Μαρία προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «πιτσαρία» στο Φισκάρδο  ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«παντοπωλείο» του κ. Σωτηρίου Μιχαλάτου του Πέτρου στα Βλαχάτα  ∆ηµοτ. 
Ενότητας Λειβαθούς 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
κ. Μιχαλάτο Πέτρο 
Βλαχάτα Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 4062 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 4/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «παντοπωλείο» 
του κ. Σωτηρίου Μιχαλάτου του Πέτρου στα Βλαχάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών της επιτροπής την αίτηση του κ. Μιχαλάτου Σωτήριου του Πέτρου και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«παντοπωλείο» στα Βλαχάτα ∆ηµοτικής Ενότητας 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 στον κ Μιχαλάτο Σωτήριο του Πέτρου προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «παντοπωλείο» στα Βλαχάτα  ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«παντοπωλείο» του κ. Στρακάτου Ηλία του ∆ηµητρίου στα  Ραζάτα (Τ.Κ. 
Φαρακλάτων) ∆ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
κ. Στρακάτο Ηλία του ∆ηµητρίου 
Ραζάτα Αργοστολίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 807 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «παντοπωλείο» 
του κ. Στρακάτου Ηλία του ∆ηµητρίου στα  Ραζάτα (Τ.Κ. Φαρακλάτων) ∆ηµοτ. 
Ενότητας Αργοστολίου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών της επιτροπής την αίτηση του κ. Στρακάτου Ηλία του ∆ηµητρίου και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«παντοπωλείο» στα Ραζάτα (Τ.Κ. Φαρακλάτων) ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
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 Στρακάτο Ηλία του ∆ηµητρίου προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος «παντοπωλείο» στα Ραζάτα (Τ.Κ. Φαρακλάτων)  
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 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/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικής στο κατάστηµα εστιατόριο 
καφετέρια ψητοπωλείο της κας  Γρίµπα ∆ήµητρας του Αναστασίου στις Κεραµειές 
∆ηµ. Ενότ. Λειβαθούς 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κα Γρίµπα ∆ήµητρα του Αναστασίου 
Κεραµειές Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 54903/12 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικής στο κατάστηµα εστιατόριο 
καφετέρια ψητοπωλείο της κας  Γρίµπα ∆ήµητρας του Αναστασίου στις Κεραµειές 
∆ηµ. Ενότ. Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της επιτροπής την αίτηση της κας Γρίµπα ∆ήµητρας του Αναστασίου και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα 
εστιατόριο Καφετέρια ψητοπωλείο στην Τοπική Κοινότητα Κεραµειών 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 λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα της  κας 
Γρίµπα ∆ήµητρας του Γερασίµου 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                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                       Α/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων στον 
περιφερειακό δρόµο Ληξουρίου περιοχή Μαρτινιάς 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 7/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    

 
1. ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆. Κεφαλλονιάς 
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 
3. ∆ηµοτική Αστυνοµία 
4. Κ. Βασιλάτο Ηλία 

Μαρτινιάς Ληξούρι 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 1/2/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 4177 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                    

  

τηλ: 2671022933                                                      ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Φαξ: 2671028515                                                       (κ. ∆ελλαπόρτα Γεώργιο) 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για έγκριση εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων στον 
περιφερειακό δρόµο Ληξουρίου περιοχή Μαρτινιάς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της επιτροπής την από 11-1-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά µε έγκριση εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων στον περιφερειακό 
δρόµο Ληξουρίου περιοχή Μαρτινιάς κατόπιν αιτήσεως του κ. Ηλία Βασιλάτου µε 
την οποία εγκρίνεται η διάταξη εισόδου – εξόδου όπως απεικονίζεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα µε την προϋπόθεση να οριοθετηθεί η ιδιοκτησία στη γραµµή 
απαλλοτρίωσης  

Επισηµαίνεται πως η έγκριση εισόδου εξόδου ισχύει για µια τριετία και για το είδος 
της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν. Εάν µετά την παρέλευση της τριετίας 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου – εξόδου 
απαιτείται νέα έγκριση για παράταση ισχύος. 

Η παρούσα έγκριση δεν δεσµεύει την υπηρεσία για παρόµοιες ή άλλες εγκρίσεις 
οποιονδήποτε άλλων εγκαταστάσεων οι οποίες θα πρέπει να εξετάζονται κατά 
περίπτωση ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος τους, καθώς και τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες της περιοχής. Επίσης δεν έχει ισχύ σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης της 
ιδιοκτησίας η µεταβολής των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγήθηκε. 

Για µετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκτασης ή προσθήκης νέων 
εγκαταστάσεων απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης 
εισόδου – εξόδου οχηµάτων, ή νέα έγκριση σε περίπτωση που η αρµόδια υπηρεσία 
τροποποιήσει τα κυκλοφοριακά στοιχεία της οδού.  

Το παρόν έγγραφο αφορά έγκριση εισόδου – εξόδου του ακινήτου µε την οδό που 
εφάπτεται ανατολικά της ιδιοκτησίας του κ. Βασιλάτου και δεν υποκαθιστά τυχόν 
απαιτούµενες εγκρίσεις από υπηρεσίες που ο νόµος ορίζει για την εν λόγω 
εγκατάσταση 



Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε βάση 
την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε την έγκριση εισόδου – εξόδου 
συνεργείου αυτοκινήτων στον περιφερειακό δρόµο Ληξουρίου περιοχή Μαρτινιάς  
κατόπιν αιτήσεως του κ. Βασιλάτου Ηλία µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει  
η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την από 11-1-2013 προαναφερόµενη εισήγηση της .  

 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για την ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40  εντός 
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου  
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    

5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
(αρµόδια υπάλληλος Κα Λουκέρη) 

6. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 
7. ∆ηµοτική Αστυνοµία 
8. Κ. Αντωνάτο Ιωάννη  

Μολάων 8 
Πάτρα Τ.Κ. 26441 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 2291 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                   ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

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

 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για την ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40  εντός εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλεως Ληξουρίου  

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την από 25-1-2013 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε γνωµοδότηση για την ανακατασκευή 
πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40  εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου κατόπιν 
αιτήσεως του κ. Αντωνάτου Ιωάννη αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 40 ΕΝΤΟΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
   

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Π Ρ Ο Σ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Με την αριθ. πρωτ. 34316/10-8-12 αίτηση του ο κ. Αντωνάτος Ιωάννης ζητά την  επισκευή 
των υφιστάµενων πεζοδροµίων έµπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται εντός εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλεως Ληξουρίου στη νοτιοανατολική γωνία του Ο.Τ. 40 επί των οδών ∆. Βούρβαχη και 
Αν. Μεταξά για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, την οποία σας τη διαβιβάζουµε και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης. 

Από την από 14-9-12 αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας και την από 27-11-
12 αυτοψία που διενεργήθηκε από την ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης καταγράφηκε η υφιστάµενη 
κατάσταση, τις οποίες αυτοψίες σας διαβιβάζουµε και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της 
παρούσας εισήγησης. 

  



Και έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10 
2. το άρθρο 24 του Κτιριοδοµικού Kανoνισµoύ (ΦΕΚ 59∆΄/3-2-89) 
3. το Π.∆. 13-4-29 (ΦΕΚ 153Α’/29)  

 
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  

Α. Ανακατασκευή πεζοδροµίου 
Α.1 Να δοθεί άδεια ανακατασκευής των υφιστάµενων πεζοδροµίων και του κρασπεδόρειθρου έξω από την 
ρυµοτοµική γραµµή και σε υψόµετρο αντίστοιχο µε τα διαµορφωµένα πεζοδρόµια των γειτνιαζουσών 
ιδιοκτησιών, µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να αναλάβει (µε ιδιώτη διπλ. µηχανικό) όλα τα προβλήµατα 
στατικής φύσεως του κτιρίου που πιθανόν θα προκύψουν, σύµφωνα µε τις εξής οδηγίες: 

• Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασµένα πλάτους 1.00µ (επί την οδό Αν. Μεταξά) και 0,65µ (επί 
την οδό Βούρβαχη) µε σταθερή υπερύψωση 0,17µ από το ρείθρο. 

• Το ρείθρο θα είναι διαστάσεων 0,30x0,25Η κατασκευασµένο από απλό σκυρόδεµα και θα 
ακολουθεί την ερυθρά της οδού µε κλίση 2%. 

• Το πεζοδρόµιο εγκάρσια θα έχει κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου. 
• Η επίστρωση θα γίνει µε τσιµεντόπλακες πεζοδροµίων κοινές, προκατασκευασµένες, 

αντιολισθηρές, πάχους 0,05µ.και διαστάσεων 0,50µ Χ 0,50µ ή 0,40µ Χ 0,40µ.  
• Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι συµπυκνωµένου υλικού 3Α και σκυρόδεµα όπου απαιτείται. 
• Απαγορεύεται η δηµιουργία διαφορετικής στάθµης πεζοδροµίων µεταξύ γειτνιαζουσών 

ιδιοκτησιών. Εφ΄ όσον η κλίση είναι µεγαλύτερη του 12%, δηµιουργούνται βαθµίδες ύψους 15 εκ. 
σε κατάλληλες θέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια διέλευσης πεζών 

• Απαγορεύονται γενικά οι ζαρντινιέρες ή/και φύτευση και τα κινητά ή µη εµπόδια υπέρ της 
ανεµπόδιστης και διαµήκους κυκλοφορίας πεζών, όταν το πεζοδρόµιο έχει πλάτος µικρότερο από 
1.50 µέτρα. 

Σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα (2) και (3) διαπιστώθηκαν ότι οι παράπλευροι οδοί είναι 
ασφαλτοστρωµένοι και τα παρακείµενα πεζοδρόµια διαµορφωµένα και συνεπώς έχει οριστικοποιηθεί η 
στάθµη τους.  Τα υψόµετρα των νέων πεζοδροµίων λαµβάνονται υπόψη από τη διαµορφωµένη στάθµη της 
ασφαλτοστρωµένης οδού. Η απορροή των όµβριων υδάτων γίνεται µε ελεύθερη ροή και µε τα υφιστάµενα 
φρεάτια.     
Α.2 Η όλη κατασκευή θα γίνει µε δαπάνες του παρόδιου ιδιοκτήτη και µε την επίβλεψη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί για την έναρξη των εργασιών, σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία. 
 
Β. Βαθµίδες εξυπηρέτησης του κτιρίου 

Λαµβάνοντας υπόψη το νέο υψοµέτρο του ανακατασκευασµένου πεζοδροµίου επί της οδού Αν. 
Μεταξά και την ενοποίηση του µε τα διαµορφωµένα πεζοδρόµια των γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών 
προτείνεται η δυνατότητα επιλογής δυο εναλλακτικών λύσεων: 
Β.1 Την παραµονή της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός 
ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή επιπλέον βαθµίδων για την προσαρµογή της, µε την προϋπόθεση 
ο ιδιοκτήτης να προσκοµίσει στοιχεία νοµιµότητας του κτιρίου (π.χ. οικοδοµική άδεια κ.λ.π.), ωστόσο δεν 
εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. 
Β.2 Την αποµάκρυνση της υφιστάµενης µπέτινης κλίµακας εξυπηρέτησης του κτιρίου που βρίσκεται εκτός 
ρυµοτοµικής γραµµής και την κατασκευή νέας εντός της ιδιοκτησίας (εντός της ρυµοτοµικής γραµµής), 
σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, ωστόσο επιβαρύνεται µε µεγαλύτερη δαπάνη ο ιδιοκτήτης.           
 

Γ. . . . Βαθµίδες    επί    του    οδοστρώµατος    
Παράλληλα, προτείνεται η αποµάκρυνση των χαρακτηρισµένων επικίνδυνων αναβαθµών επί του 

οδοστρώµατος υπέρ της ασφάλειας της κυκλοφοριας των πεζών και των οχηµάτων.      
 

∆. . . . Προϋποθέσεις    
Απαραίτητες προϋποθέσεις πριν την τελική έγκριση από το ∆.Σ για την εκτέλεση των εργασιών είναι: 
• Η ∆ΕΥΑ ∆ήµου Κεφαλλονιάς να διερευνήσει άµεσα την επαναλειτουργία ή µη του 

αναφερόµενου στην αίτηση φρεατίου όµβριων υδάτων και την πιθανή αποκατάσταση του 



υπεδάφους  
• Για την έναρξη των εργασιών ο ιδιοκτήτης να ειδοποιήσει την υπηρεσία µας, την ∆/νση 

Υπηρεσίας ∆όµησης και την ∆ΕΥΑΚ και ταυτόχρονα  να υποβληθεί τεχνική έκθεση και 
δήλωση ανάθεσης- επίβλεψης από ιδιώτη µηχανικό για τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισης 
προβληµάτων στατικότητας του κτιρίου που πιθανόν θα προκύψουν ή αλλιώς βεβαίωση 
στατικής επάρκειας του κτιρίου.                                                                                                                             

Αργοστόλι, 25-1-13 
 

Συντάχθηκε  Θεωρήθηκε 
  Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Ελένη Λουκέρη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Παναγής ∆ελακάς 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε την 
ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 40  εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 
Ληξουρίου σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε την ανακατασκευή πεζοδροµίου 
στο Ο.Τ. 40  εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως Ληξουρίου όπως ακριβώς προτείνει 
η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την από 25-1-2013 προαναφερόµενη εισήγηση της.  

 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια 
σνακ µπαρ του κ.  Φραγκόπουλου ∆ιονυσίου του ∆ηµητρίου στο Κάστρο ∆ηµ. Ενότ. 
Λειβαθούς 
 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
        O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:    
Κ. Φραγκόπουλο ∆ιονύσιο του ∆ηµητρίου 
Κάστρο Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 31/1/2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. πρωτ. 50383/12 
∆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 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 30η 

Ιανουαρίου 2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9/2013 
                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια σνακ 
µπαρ του κ.  Φραγκόπουλου ∆ιονυσίου του ∆ηµητρίου στο Κάστρο ∆ηµ. Ενότ. 
Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 30η  Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 

και ώρα 11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 2674/23-1-
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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Κεκάτος Ευάγγελος         1. Αλέξανδρος Μοσχονάς 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. Κουρούκλης Ιωάννης 

      3.    Αραβαντινός ∆ιονύσιος          

      4.    Σταµούλης Κυριάκος 

5.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος  

6.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

7.     Κουνάδη Μαρία     
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την αίτηση του κ. Φραγκόπουλου 
∆ιονύσιου του ∆ηµητρίου και συνηµµένα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας 
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα Καφετέρια σνακ µπαρ  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 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 λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα του κ. 
Φραγκόπουλου ∆ιονύσιου του ∆ηµητρίου 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                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                       Α/∆  ΚΕΚΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 


