
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα 
καφετέρια µπαρ της κας Sharon Maureen Smallbone του John στον Κατελειό ∆ηµ. 
Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα  Sharon Maureen Smallbone του John 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 23792 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 66 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης µουσικώνξ οργάνων - µουσικής στο 
κατάστηµα καφετέρια µπαρ της κας Sharon Maureen Smallbone του John στον 
Κατελειό ∆ηµ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση 

της κας Sharon Maureen Smallbone του John και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια µπαρ 
στον Κατελειό ∆ηµ. 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 
καφετέρια µπαρ της κας Sharon Maureen Smallbone του John στον Κατελειό ∆ηµ. 
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                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης λιανικού και χονδρικού 
εµπορίου του Ανδρέα ∆ηµουλά εκπροσώπου της Εταιρείας Χαρ. ∆ηµουλάς & ΣΙΑ 
Ο.Ε  στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 67/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Χαρ. ∆ηµουλάς & ΣΙΑ Ο.Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24204 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 67 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης λιανικού και χονδρικού εµπορίου του  
Ανδρέα ∆ηµουλά εκπροσώπου της Εταιρείας Χαρ. ∆ηµουλάς & ΣΙΑ Ο.Ε  στο 
Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση 

του Ανδρέα ∆ηµουλά εκπροσώπου της Εταιρείας  Χαρ. ∆ηµουλάς & ΣΙΑ Ο.Ε  και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης λιανικού και χονδρικού 
εµπορίου στην Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου ∆ηµοτ. 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 Εταιρεία Χαρ. ∆ηµουλάς & ΣΙΑ Ο.Ε  προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης λιανικού και 
χονδρικού εµπορίου στην Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου ∆ηµοτ. 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική 
πλατεία Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 68/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. Σύλλογο Kefalonia animal Trusts (KATS) 
2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 17-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 17173 
∆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 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 68 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου 
 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 23-4-

2013 αίτηση του συλλόγου Kefalonia animal Trusts µε την οποία ζητούν την 
παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου την Παρασκευή 26-7-2013 για τη 
διοργάνωση παζαριού µε χειροποίητες κατασκευές των µελών για την ενίσχυση του 
Συλλόγου που δραστηριοποιείται στη στείρωση και φροντίδα των αδέσποτων ζώων.  

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου µε την αριθ. 58/2013 απόφαση της 
οµόφωνα γνωµοδότησε για την παραχώρηση του επάνω τµήµατος της πλατείας στον 
παραπάνω Σύλλογο 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά στο αίτηµα µε 
βάση την απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω αίτηµα την 
αριθ. 58/2013 αίτηση του Συλλόγου την πρόταση του Προέδρου  και τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10  
 
    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του επάνω τµήµατος της κεντρικής πλατείας 
Αργοστολίου στο Σύλλογο Kefalonia animal Trusts την Παρασκευή 26-7-2013 
σύµφωνα µε την αίτηση. 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων προς δηµοπράτηση 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 69/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 14-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 26411 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου 

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 69 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας  σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς δηµοπράτηση   
αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός τµηµάτων αιγιαλού ̟ρος δηµο̟ράτηση.   

  

 Στις 29 Μαρτίου 2013 εκδόθηκε η µε αριθ. ̟ρωτ. 

∆10Β1053970/1672ΕΞ2013 Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση των Εσωτερικών και 

Οικονοµικών για την α̟ευθείας ̟αραχώρηση µε αντάλλαγµα του 

δικαιώµατος α̟λής χρήσης αιγιαλού, ̟αραλίας κ.λ.̟. στους ΟΤΑ, η ο̟οία 

συµ̟ληρώνει το Ν. 2971/2001 ̟ερί αιγιαλού και ̟αραλίας. Στη συνέχεια ο 

∆ήµος Κεφαλλονιάς διά του εντεταλµένου για θέµατα αιγιαλού-̟αραλίας 

δηµοτικού συµβούλου κ. Ν. Πα̟αδάτου εξέδωσε ανακοίνωση µε την ο̟οία 

καλούσε τους ιδιοκτήτες των όµορων µε τον αιγιαλό ξενοδοχειακών 

ε̟ιχειρήσεων και καταστηµάτων αναψυχής να υ̟οβάλουν µέχρι τις 17-04-

2013 αιτήσεις συνοδευόµενες α̟ό τα νόµιµα δικαιολογητικά (άδεια 

λειτουργίας της ε̟ιχείρησης, δηµοτική ενηµερότητα, ταµειακή α̟όδειξη µε το 

ΑΦΜ της ε̟ιχείρησης και υ̟εύθυνη δήλωση τιµών θεωρηµένη α̟ό τον ΕΟΤ 

για τις ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις). Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν 



συνοδευόµενες α̟ό τα α̟αραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στον 

αρµόδιο µηχανικό της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου ̟ροκειµένου να 

ταυτο̟οιηθεί το ̟εριγραφόµενο σε αυτές ακίνητο και να ε̟ιβεβαιωθεί η 

ιδιότητα του οµόρου. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις 

αιγιαλού ̟ου µ̟ορούν να ̟αραχωρηθούν µε τη διαδικασία της α̟ευθείας 

ανάθεσης καθορίστηκαν µε την υ̟΄ αριθ. 50/2013 α̟όφαση της Ε̟ιτρο̟ής 

Ποιότητας Ζωής ενώ µε την υ̟΄ αριθ.       /2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

καθορίστηκαν οι τιµές και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των σχετικών 

συµφωνητικών µίσθωσης κατό̟ιν υ̟οδείξεων της Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας. 

Κατό̟ιν των ανωτέρω τα τµήµατα αιγιαλού ̟ου µ̟ορούν να διατεθούν ̟ρος 

δηµο̟ράτησης σύµφωνα µε τα το̟ογραφικά διαγράµµατα ̟ου έχει συντάξει 

ο υ̟άλληλος της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας κ. Γεράσιµος Φιλι̟̟άτος έχουν ως 

ακολούθως:  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Μακρύς Γιαλός 
90 µ. νοτιοανατολικά της ε̟ιχείρησης 
Αριστείδη  Καλαφάτη και σε α̟όσταση 
90 µ. α̟ό τα όρια της Ε̟ιχείρησης  

Καντίνα 5Χ3   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΠΑΛΙΚΗΣ 
                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Μέγας  Λάκκος Σουλλάρων  Θ1 
έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης Μάριου 
Μ̟ενετάτου 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες 38Χ8  
304 τ.µ 

 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 
100 µ. α̟ό θέση 1 αριστερά 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες 50Χ5 
250 

 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ3  
100 µ. α̟ό ε̟ιχείρηση Μάριου 
Μ̟ενετάτου 

καντίνα 5Χ3  

Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ5 100 µέτρα 
α̟ό ε̟ιχείρηση Παντό̟ουλου (ταβέρνα 
Ξούρας) 

Οµ̟ρέλες - ξα̟λώστρες 35Χ8 
280µ. 

 

Στην Το̟οθεσία «Μέγας Λάκκος» Το̟ικής Κοινότητας Σουλλάρων 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής η χωροθέτηση ̟ου είχε ̟ροβλεφθεί µε 



̟ροηγούµενη α̟όφαση να ανακληθεί και να ισχύσουν οι ̟ροτεινόµενες µε 
την ̟αρούσα α̟όφαση 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΙΣΟΥ 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Άσσος Ενοικίαση λεµβών  2Χ2  

 
 
     Ο εντεταλµένος δηµοτικός σύµβουλος 
 
 
              Νικόλαος Πα̟αδάτος 
 
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά στην ανωτέρω 

εισήγηση και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά τη χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς 
δηµοπράτηση  σύµφωνα µε την εισήγηση.  Αναλυτικά η χωροθέτηση έχει ως εξής: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Μακρύς Γιαλός 
90 µ. νοτιοανατολικά της ε̟ιχείρησης 
Αριστείδη  Καλαφάτη και σε α̟όσταση 
90 µ. α̟ό τα όρια της Ε̟ιχείρησης  

Καντίνα 5Χ3   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΠΑΛΙΚΗΣ 
                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Μέγας  Λάκκος Σουλλάρων  Θ1 
έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης Μάριου 
Μ̟ενετάτου 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες 38Χ8  
304 τ.µ 

 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ2 
100 µ. α̟ό θέση 1 αριστερά 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες 50Χ5 
250 

 

Μέγας Λάκκος Σουλλάρων  Θ3  
100 µ. α̟ό ε̟ιχείρηση Μάριου 
Μ̟ενετάτου 

καντίνα 5Χ3  

Πετανοί Αγίας Θέκλης Θ5 100 µέτρα 
α̟ό ε̟ιχείρηση Παντό̟ουλου (ταβέρνα 

Οµ̟ρέλες - ξα̟λώστρες 35Χ8 
280µ. 

 



Ξούρας) 

Στην Το̟οθεσία «Μέγας Λάκκος» Το̟ικής Κοινότητας Σουλλάρων 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής η χωροθέτηση ̟ου είχε ̟ροβλεφθεί µε 
̟ροηγούµενη α̟όφαση να ανακληθεί και να ισχύσουν οι ̟ροτεινόµενες µε 
την ̟αρούσα α̟όφαση 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΡΙΣΟΥ 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     

     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ        

ΤΙΜΗ 

ΘΕΣΗΣ     

Άσσος Ενοικίαση λεµβών  2Χ2  

 
 
      

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή 
∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου» 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 70/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοιν:  
1. Πανεπιστήµιο Πατρών σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & 

Κυκλοφορίας 

Πάτρα Τ.Κ. 26500 
          2. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Κουφού) 
          3. Πρόεδρο ∆.Σ 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 11-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 21344 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου  

  

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

 

           (υπόψη καθηγητών: κ. Στεφανίδη 

                            κ. Ματσούκη Ευάγγελου) 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 70 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & 
σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου» 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής το από 21-5-2013 έγγραφο του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα: 
«Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου» µε το οποίο 
επισηµαίνεται ότι έχει ληφθεί ήδη θετική απόφαση από τη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Ληξουρίου και έχει εξετασθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου το όλο θέµα 
οπότε το θέµα θα πρέπει να εξετασθεί επειδή ήδη έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό 
διάστηµα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι όπως ενηµερώθηκε από τον πρόεδρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου το εν λόγω ερευνητικό πρόγραµµα θα τεθεί σε 
δηµόσια διαβούλευση άµεσα παρουσία αρµοδίων φορέων και για το λόγο αυτό ζητά 
την  αναβολή λήψης απόφασης και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

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

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Αναβάλλει τη λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου να γίνει δηµόσια 

διαβούλευση στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου ώστε να ληφθεί υπόψη των µελών 
της Επιτροπής. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας πολλάτου Λουκίας σχετικά µε 
στάθµευση έµπροσθεν του µικροβιολογικού εργαστηρίου της στην οδό Γ.  Βεργωτή 
62 στο Αργοστόλι  
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 71/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. κα Πολλάτου Λουκία  
Γ.  Βεργωτή 62 Αργοστόλι 

2. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Παρίση) 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 17-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 27028 
∆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 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 71 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας πολλάτου Λουκίας σχετικά µε 
στάθµευση έµπροσθεν του µικροβιολογικού εργαστηρίου της στην οδό Γ.  Βεργωτή 
62 στο Αργοστόλι 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

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

της Επιτροπής την από 27-2-2013 αίτηση της Κας Πολλάτου Λουκίας µε την οποία 
ζητεί την έγκριση µίας θέσης στάθµευσης για την εξυπηρέτηση των ασθενών του 
ιατρείου της 9µικροβιολογικό εργαστήριο) και κυρίως των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. 

Επί του αιτήµατος η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΩΝ  & ΧΑΡΑΞΗ ΚΙΤΡΙΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

   Με την αριθ. πρωτ. 8345/27-2-2013 αίτηση, την οποία σας διαβιβάζουµε και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, η κ. Πολλάτου Λουκία  
ζητεί την απελευθέρωση χώρου µπροστά από τη είσοδο στη φερόµενη ιδιοκτησία στη 
δηµοτική οδό Γ. Βεργωτή 62 στο Αργοστόλι, επειδή σταθµεύουν αυτοκίνητα και 
απαιτείται η εξυπηρέτηση σε αυτό για αποβίβαση ατόµων µε ειδικές ανάγκες που 
έχουν προορισµό το µικροβιολογικό εργαστήριο που βρίσκεται στο ισόγειο της 
παραπάνω οδού. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 26 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) 
2. Την Εγκ. Υπ. Εσ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-01-2009.  



3. Την αριθ. Εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/08.02.2008 

4. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10. 
5. Τα άρθρα 75,79 και 82 του 3463/06 (∆..Κ.Κ) 

                                   
                                           Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ  
 

∆εν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη αίτηση της 
ενδιαφεροµένης, αλλά µόνο για την εξυπηρέτηση κατοίκων ΑµΕΑ µπροστά από τη 
µόνιµη κατοικία τους και ύστερα από υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2696/99 και τα άρθρα 2και 3 του Π.∆  241/2005.  

Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την τοποθέτηση σε µήκος 3.00 
µετρων, τριών (3) πλαστικών κώνων κατάλληλους για οδοσήµανση και τη χάραξη 
κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα της δηµοτικής οδού Γ. Βεργωτή 62 στο Αργοστόλι 
και µπροστά στην είσοδο του µικροβιολογικού εργαστηρίου της κ. Πολλάτου 
Λουκίας, για όσο διάστηµα λειτουργεί στη παραπάνω διεύθυνση το µικροβιολογικό 
εργαστήριο.  

 

                                                     Αργοστόλι  27-4-2013 
                                                                              Θεωρήθηκε  
     Ο εισηγητής                                                   Ο προϊστάµενος 
    Παρίσης Σπύρος                                             Παναγής ∆ελακάς 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                        Πολιτικός µηχανικός 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να απορρίψουν το 
αίτηµα της κας Πολλάτου Λουκίας διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Το µέλος της Επιτροπής Κουνάδη Μαρία διατυπώνει άλλη πρόταση να ικανοποιηθεί κατ΄ 
εξαίρεση το αίτηµα διότι αφορά ιατρείο και εξυπηρέτηση ασθενών  
Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. 
Υπέρ της πρότασης του προέδρου ψηφίζουν ο Πρόεδρος κ. Κεκάτος και τα µέλη 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Κοκκόσης ∆ιονύσιος  
Υπέρ της πρότασης της Κουνάδη Μαρίας ψηφίζουν η κα Κουνάδη Μαρία ο Βανδώρος 
Παναγής και ο Παπαδάτος Νικόλαος 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπερισχύει η πρόταση του Προέδρου 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις  ανωτέρω προτάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 και του Ν. 3463/06 
 
    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Απορρίπτει το αίτηµα της κας Πολλάτου Λουκίας για θέση στάθµευσης µε 
τοποθέτηση πλαστικών κώνων και χάραξη κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα της δηµοτικής 
οδού Γ.  Βεργωτή 62 στο Αργοστόλι (έµπροσθεν του ιατρείου της) διότι αντίκεται στη 
νοµοθεσία  µειοψηφούντων των µελών Κουνάδη Μαρίας, Παπαδάτου Νικόλαου και 
Βανδώρου Παναγή σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου σχετικά µε 
στάθµευση έµπροσθεν του γυναικολογικού ιατρείου του στην οδό ∆αυή 2α  στο 
Αργοστόλι  
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 72/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

Κ. Μπαζίγο Χαράλαµπο 
∆αυή 2α Αργοστόλι 

2. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Παρίση) 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 17-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 27026 
∆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 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 72 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου σχετικά µε στάθµευση 
έµπροσθεν του γυναικολογικού ιατρείου του στην οδό ∆αυή 2α  στο Αργοστόλι  

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

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

της Επιτροπής την από 3-4-2013 αίτηση του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου µε την οποία 
ζητεί άδεια παρκινγκ µπροστά από το ιατρείο του στην οδό ∆αυή 2α και Ι. Μεταξά 
γωνία µε κίτρινη διαγράµµιση. 

Επί του αιτήµατος η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΝΩΝ  & ΧΑΡΑΞΗ ΚΙΤΡΙΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 

   Με την αριθ. πρωτ. 13675/3-4-2013 αίτηση, την οποία σας διαβιβάζουµε και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, ο κ. Μπαζίγος 
Χαράλαµπος ζητεί την απελευθέρωση χώρου µπροστά από τη είσοδο στη φερόµενη 
ιδιοκτησία στη δηµοτική οδό ∆αυή 2Α στο Αργοστόλι, επειδή σταθµεύουν 
αυτοκίνητα και απαιτείται η εξυπηρέτηση σε αυτό για αποβίβαση ατόµων 
(κυοφορούσων γυναικών) προς εξέταση που έχουν προορισµό το γυναικολογικό 
ιατρείο που βρίσκεται στο ισόγειο της παραπάνω οδού. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
6. Το άρθρο 26 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) 
7. Την Εγκ. Υπ. Εσ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-01-2009.  
8. Την αριθ. Εγκ. 6 του ΥΠ.ΕΣ./Γενική ∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ ∆/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών µε αριθ. πρωτ. 8303/08.02.2008 
9. Το άρθρο 73 του Ν.3852/10. 
10. Τα άρθρα 75,79 και 82 του 3463/06 (∆..Κ.Κ) 

                                 
 



                                   
                                           Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ  
 

∆εν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη αίτηση της 
ενδιαφεροµένης, αλλά µόνο για την εξυπηρέτηση κατοίκων ΑµΕΑ µπροστά από τη 
µόνιµη κατοικία τους και ύστερα από υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2696/99 και τα άρθρα 2και 3 του Π.∆  241/2005.  

Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την τοποθέτηση σε µήκος 3.00 
µετρων, τριών (3) πλαστικών κώνων κατάλληλους για οδοσήµανση και τη χάραξη 
κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα της δηµοτικής οδού ∆αυή 2α στο Αργοστόλι και 
µπροστά στην είσοδο του γυναικολογικού ιατρείου του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου, 
για όσο διάστηµα λειτουργεί στη παραπάνω διεύθυνση το γυναικολογικό ιατρείο.  

                                                     Αργοστόλι  27-4-2013 
                                                                              Θεωρήθηκε  
     Ο εισηγητής                                                   Ο προϊστάµενος 
    Παρίσης Σπύρος                                             Παναγής ∆ελακάς 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                        Πολιτικός µηχανικός 
 
 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να απορρίψουν το 
αίτηµα του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου  διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Το µέλος της Επιτροπής Κουνάδη Μαρία διατυπώνει άλλη πρόταση να ικανοποιηθεί κατ΄ 
εξαίρεση το αίτηµα διότι αφορά ιατρείο και εξυπηρέτηση ασθενών  
Το θέµα τίθεται σε ψηφοφορία. 
Υπέρ της πρότασης του προέδρου ψηφίζουν ο Πρόεδρος κ. Κεκάτος και τα µέλη 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Κοκκόσης ∆ιονύσιος  
Υπέρ της πρότασης της Κουνάδη Μαρίας ψηφίζουν η κα Κουνάδη Μαρία ο Βανδώρος 
Παναγής και ο Παπαδάτος Νικόλαος 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι υπερισχύει η πρόταση του Προέδρου 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τις  ανωτέρω προτάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 και του Ν. 3463/06 
 
    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Μπαζίγου Χαράλαµπου για άδεια παρκινγκ µπροστά 
από το ιατρείο του στην οδό ∆αυή 2α και Ι. Μεταξά γωνία µε κίτρινη διαγράµµιση, 
διότι αντίκειται στη νοµοθεσία  µειοψηφούντων των µελών Κουνάδη Μαρίας, Παπαδάτου 
Νικόλαου και Βανδώρου Παναγή σύµφωνα µε την εισήγηση 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Παπαδάτου Αθηνάς σχετικά µε την 
τοποθέτηση κώνων έξω από το κατάστηµα που διατηρεί στην Αγία Ευφηµία  
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 73/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοιν:  
1. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Κλαουδάτου) 
2. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου 
3. Α/∆ήµαρχο κ. Βαγιωνίτη 
4. ∆ηµοτική Αστυνοµία 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 11-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 26155 
∆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 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 73 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Παπαδάτου Αθηνάς σχετικά µε την τοποθέτηση 
κώνων έξω από το κατάστηµα που διατηρεί στην Αγία Ευφηµία  

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την από 27-3-2013 αίτηση της Παπαδάτου Αθηνάς για τοποθέτηση κώνων 
έξω από το κατάστηµα που διατηρεί στην Αγία Ευφηµία και την από 2-5-2013 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε το θέµα αναλυτικά ως 
εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 
 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 12588/27.3.13 αίτηση της κας Παπαδάτου Αθηνάς, ζητείται η 
τοποθέτηση κώνων έξω απ’ το κατάστηµα που διατηρεί στην Αγία Ευφηµία, καφέ σνακ µπαρ 
«fiore di amore», επί της οδού Αναστασίου Βουή, καθώς όπως αναφέρει «… υπάρχει κίτρινη 
γραµµή η οποία παραβιάζεται από τους οδηγούς και σταθµεύουν τα οχήµατά τους και αυτό 
δηµιουργεί πρόβληµα στην επιχείρησή µου». Επιπλέον, έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. 89/2005 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Πυλάρου, στην οποία αναφέρεται ότι 
«Εµπρός από το Ο.Τ.11 απαγορεύεται η στάθµευση οχηµάτων. Επιτρέπεται µόνο η στάση 
Λεωφορείου του ΚΤΕΛ για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Ο χώρος απαγόρευσης θα 
διαµορφωθεί όπως είναι αποτυπωµένος στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα 
απόφαση. Η ρύθµιση αυτή θα είναι εποχιακή και θα ισχύει για έξι µήνες από 1-5 έως 31-10 
κάθε έτους». 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και ότι: 
 α) Στην υπ‘ αριθ. 89/2005 απόφαση του ∆.Σ. πρώην ∆ήµου Πυλάρου (και το 
επισυναπτόµενο σ’ αυτήν σχετικό σχέδιο), δεν αναφέρεται η τοποθέτηση κώνων εµπρός από 
το Ο.Τ.11 (συµπεριλαµβανοµένου δηλαδή και του καταστήµατος καφέ σνακ µπαρ «fiore di 
amore»), επί της οδού Αναστασίου Βουή. 



 β) Στη θέση, παρατηρήθηκε η ύπαρξη κίτρινης συνεχόµενης διαγράµµισης πλησίον του 
πεζοδροµίου (δηλαδή έχει γίνει µερική εφαρµογή της υπ‘ αριθ. 89/2005 απόφασης του ∆.Σ), 
ενώ δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη στάσης λεωφορείου. 
 γ) Η αιτούµενη απαγόρευση στάθµευσης, δεν αφορά είσοδο γκαράζ, θέση στάθµευσης 
ΑΜΕΑ, κλπ. 
 δ) ∆εν έχει εκπονηθεί (σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.2503/1997, το άρθρο 79 & 
82 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα κλπ νοµοθεσία), ειδική 
µελέτη «περί του προσδιορισµού και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε 
κοινόχρηστους», και σχετική κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 ε) ∆εν έχει εκπονηθεί κυκλοφοριακή µελέτη για τον οικισµό Αγίας Ευφηµίας ή 
κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3463/2006, 
Ν.2696/1999 κλπ), στην οποία να προβλέπεται κοινή διαδικασία για την αδειοδότηση 
παρόµοιων περιπτώσεων. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Ως προς τον τρόπο εφαρµογής της υπ‘ αριθ. 89/2005 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Πυλάρου (και του επισυναπτόµενου σ’ αυτήν σχετικού σχεδίου), 
την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (ρυθµιστική πινακίδα απαγόρευσης στάσης και 
στάθµευσης Ρ-40) και την καλύτερη αστυνόµευση της θέσης. Άποψη της Υπηρεσίας µας 
είναι ότι η τοποθέτηση κώνων κυκλοφορίας, θα δηµιουργήσει ακαλαισθησία στην τουριστική 
περιοχή της Αγίας Ευφηµίας, πόσο µάλιστα που η εφαρµογή τους πιθανόν να ζητηθεί και για 
άλλες παρόµοιες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η δηµοτική Αρχή το επιθυµεί, µπορεί να 
ζητηθεί η πλήρης εφαρµογή της διαµόρφωσης του χώρου απαγόρευσης στάθµευσης, όπως 
είναι αποτυπωµένη στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύει την υπ’ αριθ. 89/2005 απόφαση του 
∆.Σ. πρώην ∆ήµου Πυλάρου. 
 
 Προεκτίµηση κόστους (µε ΦΠΑ) προµήθειας και τοποθέτησης των µέτρων σήµανσης 
& ασφάλειας, περίπου στα 200€ (δεν απαιτείται η εκπόνηση µελέτης). 
 
 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   02.5.13 
 θεωρήθηκε 
 Ο συντάξας                                     ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
 Κλαουδάτος Γεράσιµος                          ∆ελακάς Παναγής 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί ως προς τον τρόπο εφαρµογής της αριθ. 89/2005 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Πυλαρέων (και του επισυναπτόµενου σ’ αυτήν 
σχετικού σχεδίου) για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήµανσης (ρυθµιστική πινακίδα 
απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης Ρ-40) µε την καλύτερη αστυνόµευση της θέσης.  
Γνωµοδοτεί αρνητικά για  τοποθέτηση κώνων κυκλοφορίας λόγω ακαλαισθησίας στην 
τουριστική περιοχή της Αγίας Ευφηµίας  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε φωτιστικά Κήπου Νάπιερ 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 74/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. ∆ανελάτου 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος 
3. Α/∆ήµαρχο κ. Ματιάτο 
4. Α/∆ήµαρχο κ. Βαγιωνίτη 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 17-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 27024 
∆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 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε φωτιστικά κήπου Νάπιερ 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

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

της Επιτροπής το αριθ. 18064/16-5-2013 έγγραφο της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
σχετικά µε τα φωτιστικά κήπου Νάπιερ 

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής: 
ΘΕΜΑ: Φωτιστικά Κήπου Νάπιερ 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από υπάλληλο της υπηρεσίας µας, σε 

συνεργασία µε τους ηλεκτρολόγους του τµήµατος, διαπιστώθηκαν ότι τα φωτιστικά 

εξωτερικού χώρου κήπων και πάρκων (χαµηλού ύψους) έχουν καταστραφεί. Αν και 

στο παρελθόν το συνεργείο των ηλεκτρολόγων είχε επισκευάσει τα φωτιστικά 

επαναφέροντάς τα και συνδέοντάς τα στη θέση τους, ακολούθησαν εκ νέου 

βανδαλισµοί στο χώρο του Κήπου Νάπιερ καταστρέφοντάς τα µε αποτέλεσµα να 

κρίνονται ακατάλληλα για λειτουργία. Πλέον η λύση που προτείνεται είναι διττή:   

1. Αντικατάσταση των φωτιστικών που έχουν καταστραφεί στις υπάρχουσες 

θέσεις τους. Στην περίπτωση αυτή, η δράση που προτείνεται, αφορά την 

φύλαξη του χώρου ώστε να αποτρέπονται κατά το δυνατόν περιπτώσεις 

βανδαλισµού, καταστρέφοντας τη δηµόσια περιουσία, µνηµεία κλπ. Μία από 

τις περιπτώσεις που θα πρέπει να εξεταστούν είναι και η τοποθέτηση καµερών 

(κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης) σε επιλεγµένα σηµεία που δέχονται συχνά 

βανδαλισµούς από οµάδες ατόµων (θέσεις φωτιστικών, προτοµών σηµαντικών 

προσώπων, µνηµείων κλπ.). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δοθεί έγκριση 

από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. ∆εύτερη 

δράση που θα µπορούσε να εξεταστεί, είναι η φύλαξη του χώρου από 



προσωπικό ασφαλείας (security), είτε από προσωπικό του ∆ήµου, ιδιαίτερα τις 

νυχτερινές ώρες.  

2. Η αποσύνδεση των υφιστάµενων κατεστραµµένων φωτιστικών και η 

κατάργηση των υφιστάµενων γραµµών, αποµακρύνοντας τα αποσυνδεδεµένα 

καλώδια. Κατάργηση δηλαδή του χαµηλού φωτισµού. 

Τα κατεστραµµένα φωτιστικά, βρίσκονται εκτός λειτουργίας ενώ έχει γίνει 

διακοπή παροχής ρεύµατος στα εν λόγω φωτιστικά από το συνεργείο ηλεκτρολόγων 

για την αποφυγή ατυχήµατος. Για την αποκατάσταση της αισθητικής του χώρου αλλά 

και την πλήρη ασφάλεια των διερχοµένων και επισκεπτών του χώρου, παρακαλούµε 

να µας γνωρίσετε την απόφασή σας για τη λύση του προβλήµατος. 

Στην περίπτωση της αντικατάστασης των υφιστάµενων κατεστραµµένων 

φωτιστικών το εκτιµώµενο κόστος αναλύεται και µπορεί να ανέλθει ως ακολούθως:   

• Κατεστραµµένα φωτιστικά χαµηλού τύπου Κήπων και Πάρκων µε λαµπτήρα 

οικονοµίας:  

28 τεµ. x 120 € = 3.360,00 € 

• Επιδαπέδιοι Προβολείς HQI 150 w:  

15 τεµ. x 100 € = 1.500,00 € 

• Επιδαπέδια σποτ ανάδειξης δέσµης:  

4 τεµ. x 150 € = 600,00 € 

• Φωτιστικά κορυφής µε λαµπτήρα hqi E27 100w (αχλαδωτές):  

4 τεµ. x 400 € = 1.600,00 € 

 Από τα παραπάνω, προκύπτει η συνολική εκτιµώµενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται 

στις 7.060,00 € 

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 Του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων 

 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν υπέρ της 
πρώτης πρότασης για αντικατάσταση των φωτιστικών που έχουν καταστραφεί στις 
υπάρχουσες θέσεις τους. Όσον αφορά τη φύλαξη του χώρου προτείνει να αποφασίσει τον 
τρόπο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

 



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

 
 Την αντικατάσταση των φωτιστικών που έχουν καταστραφεί στις υπάρχουσες 

θέσεις τους. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει τον τρόπο 
που θα γίνεται η φύλαξη του χώρου και την ψήφιση των σχετικών πιστώσεων 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) της 
κας Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου στα Βλάχάτα  ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 75/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα Τσαδήµα Μαρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 20477 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) της 
κας Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου στα Βλάχάτα  ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

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

Επιτροπής την αίτηση της Κας Τσαδήµα Μαρίας του Γεωργίου και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) στην Τοπική 
Κοινότητα Βλαχάτων  ∆ηµοτ. 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 στην κα Τσαδήµα Μαρία προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) 
στην Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων ∆ηµοτ. 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού σάντουιτς 
τυροπιτών, αναψυκτικών, µπύρας, οίνου, καφέ και παγωτών της ετ. Σκιαδαρέση 
Έλλης Ο.Ε. µε εκπ. τον κ. Αγησίλαο Καββαδία στο Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ερίσου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 76/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Εταιρεία Σκιαδαρέση Έλλη Ο.Ε 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 21558 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού, σάντουιτς, τυροπιτών, αναψυκτικών, µπύρας, οίνου, 
καφέ και παγωτών της ετ. Σκιαδαρέση Έλλης Ο.Ε. µε εκπ. τον κ. Αγησίλαο Καββαδία στο 
Φισκάρδο ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση της Εταιρείας Κας Σκιαδαρέση Έλλης Ο.Ε µε εκπρόσωπο τον κ. 
Αγησίλαο Καββαδία και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης προσφοράς φαγητού, σάντουιτς, 
τυροπιτών, αναψυκτικών µπύρας, οίνου, καφέ και παγωτών της ετ. Σκιαδαρέση Έλλης 
Ο.Ε. µε εκπ. τον κ. Αγησίλαο Καββαδία 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 Εταιρεία Σκιαδαρέση Έλλη Ο.Ε (εκπρόσωπος κ. Αγησίλαος Καββαδίας) 
προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης µαζικής εστίασης 
προσφοράς φαγητού, σάντουιτς, τυροπιτών, αναψυκτικών, µπύρας, οίνου, καφέ και 
παγωτών στην Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου ∆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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης λιανικού και χονδρικού εµπορίου της κας Μουσιέλ Μαρία του Στέφανο στον 
Κοθρέα ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 77/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα Μουσιέλ Μαρία του Στέφανο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 23329 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 77 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
λιανικού και χονδρικού εµπορίου της κας Μουσιέλ Μαρία του Στέφανο στον Κοθρέα 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου 
 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση της Κας Μουσιέλ Μαρίας του Στέφανο και συνηµµένα δικαιολογητικά 
για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης λιανικού και 
χονδρικού εµπορίου στον Κοθρέα ∆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 Μουσιέλ Μαρία του Στέφανο προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος επιχείρησης λιανικού και χονδρικού εµπορίου στην Τοπική Κοινότητα Κοθρέα 
∆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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 

 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα 
εστιατόριο – πιτσαρία ιδιοκτησίας Τζανετάτου – Κρικιγιάννη Ελένης στα Βλαχάτα 
Λειβαθούς 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 78/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα Τζανετάτου Κρικιγιάννη Ελένη 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 21571 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 78 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα εστιατόριο – 
πιτσαρία ιδιοκτησίας Τζανετάτου – Κρικιγιάννη Ελένης στα Βλαχάτα Λειβαθούς 
 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση της Κας Τζανετάτου Κρικιγιάννη Ελένης και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων στο κατάστηµα 
εστιατόριο πιτσαρία στην Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων 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 στο κατάστηµα εστιατόριο πιτσαρία 
της κας Τζανετάτου Κρικιγιάννη Ελένης στα Βλαχάτα 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                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα 
καφετέρια µπαρ του κ. Μανωλάτου Σπυρίδωνος εκπ. Ετ. Βλίχα ΕΠΕ στην Σκάλα 
∆ηµ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 79/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Μανωλάτο Σπυρίδωνα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 19049 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 79 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα καφετέρια 
µπαρ του κ. Μανωλάτου Σπυρίδωνος εκπ. Ετ. Βλίχα ΕΠΕ στην Σκάλα ∆ηµ. Ενότητας 
Ελειού Πρόννων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Μανωλάτου Σπυρίδωνος εκπ. Εταιρείας Βλίχα ΕΠΕ και 
συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής 
στο κατάστηµα καφετέρια µπαρ στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας ∆η. 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 
καφετέρια µπαρ του κ.  Μανωλάτου Σπυρίδωνος εκπ. Εταιρείας Βλίχα ΕΠΕ στη 
Σκάλα ∆ηµ. 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                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος πρατηρίου άρτου ειδών ζαχαροπλαστικής και προσφοράς καφέ 
ιδιοκτησίας Φωτεινάτου Ειρήνης  στο Ληξούρι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 80/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Φωτεινάτου Ειρήνη  
Ληξούρι 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 17-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 22690 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 80 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
πρατηρίου άρτου ειδών ζαχαροπλαστικής και προσφοράς καφέ ιδιοκτησίας Φωτεινάτου 
Ειρήνης  στο Ληξούρι 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, 

η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την σχετική µε το θέµα εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων αναλυτικά ως 
εξής: 

«Σας στέλνουµε το αριθ. πρωτ. 13919/4055/23-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας µε συνηµµένη έκθεση υγειονοµικού ελέγχου στο 
κατάστηµα πρατήριο άρτου και προσφοράς καφέ σε διερχόµενους ιδιοκτησίας Φωτεινάτου 
Ειρήνης µε το οποίο µας γίνεται γνωστή η τροποποίηση των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατος σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µε την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στο κατάστηµα. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είµαστε υποχρεωµένοι σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 80 
του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ) να προβούµε σε ανάκληση της αδείας λειτουργίας του εν λόγω 
καταστήµατος. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας την πρόταση του προέδρου τα αναφερόµενα έγγραφα της ∆/νσης Υγείας και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και 80 Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Να ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος πρατηρίου άρτου ειδών ζαχαροπλαστικής και προσφοράς καφέ ιδιοκτησίας 
Φωτεινάτου Ειρήνης  στο Ληξούρι λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας του 
καταστήµατος σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µε την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στο κατάστηµα. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος καφετέρια µε την επωνυµία ΠΛΑΤΑΝΟΣ ιδιοκτησίας Μηλάτου 
Φακούντου Βασίλειου στο Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 81/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Μηλάτο Φακούντο Βασίλειο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 10-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 25486 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 81 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
καφετέρια µε την επωνυµία ΠΛΑΤΑΝΟΣ ιδιοκτησίας Μηλάτου Φακούντου 
Βασίλειου στο Αργοστόλι 
 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την σχετική µε το θέµα εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων αναλυτικά 
ως εξής: 

«Σας στέλνουµε το αριθ. πρωτ. 4575/1492/19-4-2013 έγγραφο της ∆/νσης Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Κεφαλληνίας µε συνηµµένη έκθεση υγειονοµικού 
ελέγχου στο κατάστηµα καφετέρια ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ιδιοκτησίας Μηλάτου Φακούντου 
Βασιλείου του ∆ιονυσίου µε το οποίο µας γίνεται γνωστή η τροποποίηση των όρων 
λειτουργίας του καταστήµατος σύµφωνα µε την χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας µε διάφορες υγειονοµικές παραβάσεις µεταξύ των οποίων διαµόρφωση 
και λειτουργία υπαιθρίου µπαρ. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είµαστε υποχρεωµένοι σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ) να προβούµε σε ανάκληση της αδείας λειτουργίας 
του εν λόγω καταστήµατος. 

Με το αριθ. 27381/8135/3-6-2013 νεότερο έγγραφο της η ∆/νση Υγείας µας 
ενηµερώνει για την επαναφορά του καταστήµατος στην προτέρα του κατάσταση και 
παύει η διαδικασία ανάκλησης της αδείας λειτουργίας». 

Ο Πρόεδρος αναφέρει στη συνέχεια ότι µε βάση τα ανωτέρω δεν συντρέχουν 
λόγοι ανάκλησης της παραπάνω αδείας διότι εξέλειψαν  οι λόγοι µε βάση το αριθ. 
27381/8135/3-6-2013 νεότερο έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και προτείνει στα µέλη να 
λάβουν υπόψη όλα τα ανωτέρω και να µην ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του εν λόγω καταστήµατος. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση της 
αρµόδιας υπηρεσίας την πρόταση του προέδρου τα αναφερόµενα έγγραφα της ∆/νσης 
Υγείας και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και 80 Ν. 3463/06 



 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Να µην ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε την επωνυµία ΠΛΑΤΑΝΟΣ του κ. Μηλάτου 
Φακούντου Βασίλειου του ∆ιονυσίου επειδή δεν συντρέχουν λόγοι σύµφωνα µε τα 
όσα προαναφέρθηκαν στην εισήγηση 

 

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

 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε αναστολή της αριθ. 101/2012 προηγούµενης 
απόφασης της Επιτροπής µε θέµα: Συµπληρωµατική απόφαση στην αριθ. 26/2012 
προηγούµενη απόφαση µας για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
καφετέρια µπαρ του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Τοπική Κοινότητα Άσσου λόγω 
νεωτέρων στοιχείων 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 82/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κοκκίνη Χαράλαµπο 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 10-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 21181, 19519 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 82 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης σχετικά µε αναστολή της αριθ. 101/2012 προηγούµενης απόφασης 
της Επιτροπής µε θέµα: Συµπληρωµατική απόφαση στην αριθ. 26/2012 προηγούµενη 
απόφαση µας για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος καφετέρια µπαρ του κ. 
Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Τοπική Κοινότητα Άσσου λόγω νεωτέρων στοιχείων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 6η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 23363/31-5-2013 
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 έξι (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

6.      Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19519/13-5-2013 αίτηση του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου µε 
την οποία ζητά αναστολή προηγούµενων αποφάσεων που έχουν ληφθεί σχετικά µε 
ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργία καταστήµατος του στην Άσσο και άµεση 
αποσφράγιση του καταστήµατος του και επιστροφή αδείας λειτουργίας του. 

Συνηµµένα προσκόµισε την αριθ. Ν78/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών η οποία έχει επιδοθεί νοµίµως στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς µε 
βάση την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση αναστολής των ανωτέρω αποφάσεων και 
διατάσσεται αναστολή της 101/2012 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής και 
της αριθ. 43889/9-10-2012 απόφασης Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέχρι 
τη δηµοσίευση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που άσκησε ο αιτών καθ΄ 
αυτών.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είµαστε υποχρεωµένοι στην εφαρµογή της ανωτέρω 
δικαστικής απόφασης και θα πρέπει η Επιτροπή µας να αναστείλει την εκτέλεση της 
αριθ. 101/2012 απόφαση της µε την οποία είχε κάνει ανάκληση της προέγκρισης 
αδείας ίδρυσης στο κατάστηµα του κ. Κοκκίνη Χαράλαµπου στην Άσσο που του είχε 
χορηγηθεί από τον πρώην ∆ήµο Ερίσου. 

 Για το ίδιο θέµα έχει σταλεί θετική εισήγηση από το τµήµα Αδειοδοτήσεων 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση και την αριθ. 
Ν78/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών την εισήγηση της 



αρµόδιας υπηρεσίας την πρόταση του προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την αναστολή της αριθ. 101/2012 προηγούµενης απόφασης µας µέχρι τη 

δηµοσίευση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που άσκησε ο κ. Κοκκίνης  κατά 
της απόφασης αυτής και της αριθ. 43889/9-10-2012 απόφασης του Αντιδηµάρχου του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  
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