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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 49 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε τον κανονισµό παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού παραλίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος το 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας  σχετικά µε τον κανονισµό παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού παραλίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Κοινόχρηστα σύµφωνα µε το άρθρο 967 ΑΚ χαρακτηρίζονται τα 

̟ράγµατα κοινής χρήσης ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, 

οι ̟λατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες ̟λεύσιµων ̟οταµών, 

οι µεγάλες λίµνες και οι όχθες τους.    

Τα κοινής χρήσεως ή κοινόχρηστα ̟ράγµατα εφόσον δεν ανήκουν στον ∆ήµο 

ή Κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο 



(δηµόσια κτήση). Ο αιγιαλός είναι ̟ράγµα κοινόχρηστο, ανήκει, 

διαχειρίζεται και ̟ροστατεύεται α̟ό το ∆ηµόσιο. 

 α) Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς ̟ου βρέχεται α̟ό τη θάλασσα α̟ό τις 

µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 

 β) Παραλία είναι η ζώνη ξηράς ̟ου ̟ροστίθεται στον αιγιαλό, 

καθορίζεται δε σε ̟λάτος µέχρι και (50) µέτρα α̟ό την οριογραµµή του 

αιγιαλού (άρθρο 1 ̟ερ. 2 Ν. 2971701). 

 γ) Παλαιός Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό την 

µετακίνηση της ακτογραµµής ̟ρος τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές 

̟ροσχώσεις ή τεχνικά έργα και ̟ροσδιορίζεται α̟ό τη νέα γραµµή του 

αιγιαλού και το όριο του ̟αλαιοτέρα υφιστάµενου αιγιαλού (άρθρο 1 ̟ερ. 3 

του Ν.2971/01). 

 δ) Ως α̟λή χρήση του αιγιαλού και της ̟αραλίας νοείται κάθε χρήση, 

εφόσον α̟' αυτή δεν ̟αραβιάζεται ο ̟ροορισµός τους ως κοινοχρήστων 

̟ραγµάτων και δεν ε̟έρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα 

βιοτικά στοιχεία τους (άρθρο 13 ̟αρ.1 του Ν.2971/01). 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Η ̟αραλία ό̟ως και ο αιγιαλός ανήκει στην κατηγορία των 

κοινοχρήστων ̟ραγµάτων και τελούν υ̟ό το αυτό νοµικό καθεστώς µε µόνη 

διαφορά ότι η ̟αραλία δεν είναι δηµιούργηµα της φύσης ό̟ως ο αιγιαλός 

αλλά ̟ροϊόν ̟ολιτειακής ̟ράξης. ∆ηµιουργείται µε διοικητική ̟ράξη σε 

̟ερι̟τώσεις ε̟έκτασης ανε̟αρκούς αιγιαλού. Τούτο σηµαίνει ότι η ̟αραλία 

για να α̟οκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και να ̟εριέλθει στην 

κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι α̟αραίτητη η κίνηση και 

ολοκλήρωση της α̟αλλοτριωτικής διαδικασίας. Η α̟αλλοτρίωση είναι 

αναγκαία γιατί δεν δικαιολογείται αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς την καταβολή 

ή ̟αρακατάθεση α̟οζηµίωσης υ̟έρ των δικαιούχων (άρθρα 17 και21 του 

Συντάγµατος) (εφόσον δεν έχει καθοριστεί αιγιαλός και ̟αραλία δεν 

ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραχώρηση ̟αραλίας). 



 Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 ̟αρ. 1 του υ̟΄ αριθ. 11/12-11-1929 

διατάγµατος: «…η εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται α̟ό το ∆ηµόσιο µε 

την ̟αραχώρηση της χρήσης τους εφόσον δεν ̟αραβιάζεται ο ̟ροορισµός 

τους ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η ̟αραχώρηση ιδιαίτερων 

δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και ̟ροσω̟ο̟αγείς ̟ράξεις της 

αρµόδιας αρχής κατ΄ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 1331/1980) υ̟ό τον 

̟εριορισµό να µην βλά̟τεται το φυσικό ̟εριβάλλον, να µην ̟εριορίζεται η 

έκταση της θαλάσσιας λωρίδας, ̟ου µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους 

λουόµενους και να µην ̟αρεµ̟οδίζεται η α̟ό το ευρύ κοινό α̟όλαυση της 

θάλασσας ̟ου α̟οτελεί αγαθό κοινό σε όλους».     

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984, 

η ̟αραχώρηση της εκµετάλλευσης του αιγιαλού στους Ο.Τ.Α., σε καµία 

̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να αναιρεί τον κοινόχρηστο του χαρακτήρα του, ούτε 

να µεταβάλλει τη νοµική του φύση, ̟ολύ δε ̟ερισσότερο δεν α̟οτελεί 

µεταβίβαση κυριότητος του αιγιαλού στους Οργανισµούς αυτούς. Συνε̟ώς η 

̟εραιτέρω ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης του αιγιαλού α̟ό τον ∆ήµο σε 

ιδιώτες θα γίνεται υ̟οχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις ̟ου ισχύουν κάθε φορά  

και οι ο̟οίες διέ̟ουν την διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων, τη 

νοµοθεσία ̟ερί αιγιαλού και ̟αραλίας και την εκάστοτε εκδιδόµενη ΚΥΑ 

και µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να µην ̟αραβιάζεται α̟ό ο̟οιονδή̟οτε ο 

κοινόχρηστος χαρακτήρας του. 

 

Άρθρο 2 

 Α̟αγορεύεται ο̟οιαδή̟οτε ε̟έµβαση ̟ου αλλοιώνει τη φυσική 

µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, ̟αραλίας καθώς 

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, ό̟ως η ανέγερση κάθε είδους 



κτίσµατος ή το̟οθέτηση κατασκευάσµατος ̟ου συνδέεται σταθερά µε το 

έδαφος (̟άκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, ̟λακοστρώσεις, 

ε̟ιχωµατώσεις κ.λ̟.), καθώς και η το̟οθέτηση σκηνών και η στάθµευση 

τροχόσ̟ιτων, αυτοκινήτων κ.λ̟.. Η το̟οθέτηση σχετικών ενηµερωτικών 

̟ινακίδων ε̟ιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. 

Α̟αγορεύεται η το̟οθέτηση ̟ινακίδων, ε̟ιγραφών, ειδών α̟ό ̟λαστικό, 

ψυγείων, µ̟αρ, καθώς και κάθε είδους µη ̟ροβλε̟όµενου α̟ό τις διατάξεις 

της ̟αρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, ̟ροσωρινού ή µόνιµου 

χαρακτήρα. 

Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση υλικών εναρµονιζοµένων µε το ̟εριβάλλον (ξύλο, 

ύφασµα). Οι εκµισθωτές τµήµατος αιγιαλού για οµ̟ρέλες και ξα̟λώστρες 

δύναται εφόσον το ε̟ιθυµούν να το̟οθετούν ξύλινο οικίσκο εµβαδού όχι 

µεγαλύτερου των δύο (2) τ.µ. ̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιείται ως 

α̟οδυτήριο. Το ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να είναι µη σταθερή κατασκευή όχι 

µόνιµα συνδεδεµένη µε το έδαφος η ο̟οία θα α̟οµακρύνεται µε τη λήξη της 

τουριστικής ̟εριόδου. 

 

Άρθρο 3 

 Ο ∆ήµος στον ο̟οίο έχει γίνει η ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης 

αιγιαλού –̟αραλίας µ̟ορεί να ̟αραχωρεί ̟ρος τρίτους την α̟λή χρήση 

αιγιαλού – ̟αραλίας ̟ου βρίσκεται στη δικαιοδοσία του για την άσκηση 

δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού (ό̟ως εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, 

οµ̟ρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.̟), µε τις εξής 

̟ροϋ̟οθέσεις: 

α) Να µην υφίστανται στον ̟ρος µεταβίβαση κοινόχρηστο χώρο οι αρνητικές 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟αραχώρησης ̟ου αναφέρονται στο νόµο ή στην εκάστοτε 

εκδιδόµενη ΚΥΑ των υφυ̟ουργών Εσωτερικών- Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 



β) Οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ 

δηµο̟ρασίας (όµοροι) να ασκούν αυτό κατά ̟ροτίµηση έναντι ο̟οιουδή̟οτε 

άλλου ακόµα και της ε̟ιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έµ̟ροσθεν της άσκησης της 

δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Όµορη ε̟ιχείρηση η ο̟οία 

δικαιούται του εν λόγω ευεργετήµατος ε̟ί του αιγιαλού είναι εκείνη ̟ου τελεί 

σε άµεση χωρική ή το̟ική σχέση µε τον αιγιαλό, η δεν γειτνίαση αυτή δεν 

αναιρείται όταν ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και στον αιγιαλό µεσολαβεί 

δρόµος. Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και 

τον αιγιαλό µεσολαβεί ̟αλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο ̟αλαιός αιγιαλός 

δεν είναι κοινόχρηστο ̟ράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική ̟εριουσία του 

∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα ̟αλαιού αιγιαλού ̟εριλαµβάνεται στη ζώνη 

̟αραλίας η γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται 

κοινόχρηστο. Έµ̟ροσθεν χώρος νοείται ο χώρος ̟ου ορίζεται α̟ό τις δύο 

νοητές ̟αράλληλες γραµµές ̟ου εκκινούν α̟ό τις ̟λάγιες ̟λευρές της 

ε̟ιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. Κάθε ̟αραχώρηση δεν δύναται να 

υ̟ερβαίνει τα ̟εντακόσια (500) τ.µ. Εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές 

ε̟ιχειρήσεις στις ο̟οίες δεν ισχύει ο ανωτέρω ̟εριορισµός των 500 τ.µ. (Γνωµ. 

ΝΣΚ 52/2005) .Εάν µάλιστα η ε̟ιχείρηση δεν λειτουργεί για κά̟οιο χρονικό 

διάστηµα το έτος η µη λειτουργία της είναι αδιάφορη για τον καθορισµό και 

την καταβολή του ανταλλάγµατος, το ο̟οίο οφείλεται για ολόκληρο το έτος 

της ̟αραχώρησης. Ε̟ίσης σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ, η 

δυνατότητα ̟αραχώρησης δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες, άνευ 

δηµο̟ρασίας δεν αναιρείται σε ̟ερί̟τωση µη ύ̟αρξης κτιριακής υ̟οδοµής 

στο όµορο του αιγιαλού ακίνητο εφόσον η αρµόδια για την ̟αραχώρηση 

αρχή δια̟ιστώσει ̟ρουφιστάµενη κατά την υ̟οβολή της αίτησης 

̟αραχώρησης άσκηση α̟ό τον ιδιοκτήτη νόµιµης οικονοµικής ή 

ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας ̟ου µ̟ορεί να ενταχθεί στην έννοια του 

κέντρου αναψυχής. Για τις υ̟όλοι̟ες ε̟ιχειρήσεις ̟λην των ξενοδοχειακών 

̟ου είναι δικαιούχοι α̟ευθείας ̟αραχώρησης αιγιαλού, η τιµή καθορίζεται 

α̟ό το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα ̟άντα µε τις 

µισθωτικές συνθήκες της ̟εριοχής και τα ήδη διαµορφωθέντα µισθώµατα ε̟ί 



άλλων θέσεων αιγιαλού. Στους µη δικαιούχους α̟ευθείας ̟αραχώρησης, η 

µεταβίβαση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης γίνεται α̟οκλειστικά και µόνο 

κατό̟ιν δηµο̟ρασίας.   

γ) Να µην τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µισθωτών ̟ου 

ασκούν οµοειδή δραστηριότητα. 

δ) Να µην δηµιουργούνται θέµατα υ̟οβάθµισης του ̟εριβάλλοντος α̟ό την 

άσκηση της δραστηριότητας. 

ε) Η µέγιστη κάλυψη χρήσης να µην υ̟ερβαίνει το 50% του µεταβιβαζόµενου 

χώρου, ώστε να υ̟άρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον 

ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής ̟λάτους 

τουλάχιστον δύο (2) µέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την 

α̟οφυγή ατυχηµάτων. 

Αν ̟αραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και 

οµ̟ρελών η έκταση αιγιαλού κάθε ̟αραχώρησης δεν δύναται να υ̟ερβαίνει 

τα ̟εντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υ̟άρχουν 

̟ερισσότερες ̟αραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµ̟ρελών και καθισµάτων 

̟ρέ̟ει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού ̟ου έχουν ̟αραχωρηθεί να 

υφίσταται ενδιάµεση α̟όσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) 

µέτρων µήκους (ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει και για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η 

α̟λή χρήση ασκείται α̟ό τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. ή τις ̟ροβλε̟όµενες 

ε̟ιχειρήσεις του). Οι διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται 

εάν ̟ρόκειται να ̟αραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και 

οµ̟ρέλες α̟ό εκείνους ̟ου έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το 

χώρο εµ̟ρός α̟ό τα καταστήµατά τους (άρθρο 13 του ν. 2971/2001). 

Στις ̟αραλίες ̟ου ̟αραχωρούνται για να ανα̟τυχθούν οµ̟ρέλες και 

ανάκλιντρα (ξα̟λώστρες), ως «Σετ» νοείται 1 οµ̟ρέλα και 2 ανάκλιντρα. Το 

κάθε «Σετ» καταλαµβάνει 6 m2 ανεξαρτήτως ̟αραλίας. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: για να το̟οθετήσει κά̟οιος είκοσι (20) σετ, δηλαδή 40 

ξα̟λώστρες και 20 οµ̟ρέλες θα χρειαστεί να καλύψει 120 τ.µ. (20 σετ ε̟ί 6 

τ.µ./ σετ ). Ε̟ειδή όµως βάσει του άρθρου 9 ̟αρ. ε, η µέγιστη κάλυψη δεν 

µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 50% αυτός θα ̟ρέ̟ει να ζητήσει δι̟λάσιο χώρο, 



δηλαδή 240 τ.µ. για να το̟οθετήσει των συγκεκριµένο αριθµό ξα̟λωστρών 

και βέβαια µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο χώρος υ̟άρχει. 

Άρθρο 4 

 Α̟αγορεύεται η ενοικίαση µικρών ̟αραλιών ̟ου ̟εριορίζεται 

σηµαντικά ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους καθώς και των ̟αραλιών ̟ου η 

διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς (ό̟ως αρχαιολογικούς χώρους, 

χώρους φυσικού κάλους, κλ̟). Ε̟ίσης δεν µ̟ορεί να γίνει ̟αραχώρηση 

α̟λής χρήσης αιγιαλού όταν σε αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή 

καθ’ υ̟έρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή ̟ρόκειται να ληφθούν σχετικά 

µέτρα ̟ροστασίας, όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το ε̟ιτρέ̟ουν 

(̟.χ. βραχώδεις και α̟όκρηµνες ακτές) ή όταν το εύρος του αιγιαλού ή της 

όχθης είναι µικρότερο των 6 µέτρων. 

Άρθρο 5 

 Σε σχέση µε τους εκµεταλλευτές καντινών στους χώρους για τους 

ο̟οίους ̟αραχωρείται το δικαίωµα της α̟λής χρήσης ̟ροβλέ̟εται ότι 

ε̟ιτρέ̟εται η το̟οθέτηση αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών, µόνον 

όταν αυτές φέρουν αριθµό κυκλοφορίας, έχουν µέγιστο ̟λάτος ̟ου δεν 

υ̟ερβαίνει τα δυόµισι (2,5) µέτρα, µέγιστο µήκος ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τα ̟έντε 

(5) µέτρα ήτοι συνολικά 12,5 τ.µ., ̟ληρούν όλες τις νόµιµες ̟ροδιαγραφές, 

δεν συνδέονται στέρεα µε το έδαφος και έχουν τη δυνατότητα άµεσης 

µετακίνησής τους σε κάθε χρονική στιγµή. 

Το̟οθέτηση τροχήλατης καντίνας ε̟ιτρέ̟εται µόνο εφόσον ο χώρος 

το̟οθέτησής της α̟έχει τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα α̟ό εγκατεστηµένες 

ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµβάλλουν στην ανά̟τυξη του τουρισµού (ξενοδοχεία, 

κέντρα αναψυχής κ.λ̟.). 

Η ̟αραχώρηση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης σε εκµεταλλευτές 

αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών θα εξετάζεται ̟άντοτε µε την 

̟ροϋ̟όθεση ότι η το̟οθέτησή τους σε συγκεκριµένους χώρους δεν δηµιουργεί 

̟ροβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού ή ̟ροστριβών µε τους ̟ολίτες ή 

̟ροβλήµατα αισθητικής ή υγιεινής. 



Η το̟οθέτηση καντινών θα γίνεται σε θέσεις ̟ου θα ε̟ιλέγει ο ∆ήµος ( η 

̟αραχώρηση θα ̟ροχωρεί µε τη διαδικασία της ∆ηµο̟ρασίας) χωρίς να 

ανα̟τύσσουν καθίσµατα στους χώρους εγκατάστασής τους είτε αυτοί είναι 

ιδιωτικοί είτε τους έχουν ̟αραχωρηθεί.  

 

Άρθρο 6 

 Α̟αγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία 

κάµ̟ινγκ (Ν.2160/93). 

 

Άρθρο 7 

 Ε̟ιτρέ̟εται η χωρίς ∆ηµο̟ρασία ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης 

αιγιαλού, (α̟’ ευθείας ̟αραχώρηση) για ένα (1) χρόνο σε αυτούς ̟ου έχουν 

όµορες ξενοδοχειακές εν γένει ε̟ιχειρήσεις, κάµ̟ινγκ ή κέντρα αναψυχής, 

για την άσκηση δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού και ̟άντα µέσα στα χρονικά όρια της ισχύουσας ΚΥΑ. 

Η ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης αιγιαλού σε αυτούς ̟ου έχουν όµορες 

ξενοδοχειακές εν γένει ε̟ιχειρήσεις, κάµ̟ινγκ ή κέντρα αναψυχής ̟ρος τον 

αιγιαλό ιδιοκτησίες, θεωρείται υ̟οχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υ̟οβληθεί 

α̟’ αυτούς η σχετική αίτηση ̟ρος το ∆ήµο. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 

αυτή η ̟αραχώρηση του ̟αρακείµενου αιγιαλού σε τρίτους γεγονός το ο̟οίο 

ε̟ιτρέ̟εται µόνο εάν οι ̟αρακείµενοι του αιγιαλού δεν υ̟οβάλλουν σχετική 

αίτηση. Το δε αντάλλαγµα στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις υ̟ολογίζεται µε βάση το 

άρθρο 13 Ν 2971/2001 ή την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 8 

 Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση, εκτός των ̟αρα̟άνω, η ̟αραχώρηση της 

α̟λής χρήσης του αιγιαλού γίνεται µε ∆ηµο̟ρασία. 

 Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται η δωρεάν ̟αραχώρηση της α̟λής 

χρήσης του αιγιαλού α̟ό τον ∆ήµο ή η ̟αραχώρηση του χωρίς δηµο̟ρασία 

στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ε̟ιβάλλεται α̟ό τον νόµο ή η άρνηση ̟αραχώρησης 

του χώρου αυτού χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο. Αντίθετα δεν ε̟ιτρέ̟εται η 



κήρυξη δηµο̟ρασίας, για την ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης του αιγιαλού 

στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου ο νόµος ̟ροβλέ̟ει την α̟ευθείας ̟αραχώρηση. 

 

Άρθρο 9 

 Βασική ̟ροϋ̟όθεση για κάθε ̟ερί̟τωση ̟αραχώρησης α̟ό το ∆ήµο 

̟ρος τους ιδιώτες της α̟λής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – 

̟αραλίας και οι ο̟οίες ευρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, είναι η 

τήρηση των όρων, των ̟ροϋ̟οθέσεων και των δεσµεύσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό σχετικές εγκυκλίους του Υ̟. Οικονοµικών και τις γνωµοδοτήσεις του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

 

Άρθρο 10 

 Ο ε̟ιχειρηµατίας, στον ο̟οίο µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο έχει 

̟αραχωρηθεί η α̟λή χρήση τµήµατος αιγιαλού – ̟αραλίας: 

1. συµµετέχει ενεργά στην διατήρηση της καθαριότητάς του. 

2. αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση συλλογής µετά το ̟έρας της θερινής 

̟εριόδου, καρεκλών, οµ̟ρελών, ̟οδηλάτων θαλάσσης κλ̟. α̟ό τους χώρους 

του αιγιαλού –̟αραλίας ̟ου του είχε ̟αραχωρηθεί. 

3. συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση του αιγιαλού – ̟αραλίας για βράβευση 

α̟ό το ̟ρόγραµµα “Γαλάζιες Σηµαίες” βάσει των εκάστοτε κανονισµών και 

α̟αιτήσεων του ̟ρογράµµατος. 

 

Άρθρο 11 

 Α̟αγορεύεται η ̟αραχώρηση α̟λής χρήσης αιγιαλού – ̟αραλίας είτε 

µε δηµο̟ρασία είτε µε α̟ ευθείας ανάθεση σε όσους οφείλουν χρέη ̟ρος τον 

∆ήµο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή τελών του. 

 

Άρθρο 12 

 Ο ε̟ιχειρηµατίας, στον ο̟οίο έχει ̟αραχωρηθεί κατό̟ιν δηµο̟ρασίας 

η α̟λή χρήση τµήµατος αιγιαλού οφείλει να λειτουργήσει τη θέση την ο̟οία 

εκµίσθωσε υ̟οχρεωτικά. 



 

Άρθρο 13 

 Ορισµός διαδικασίας και όρων µεταβίβασης του δικαιώµατος α̟λής 

χρήσης ̟ρος τρίτους: 

 Η συµβατική σχέση µίσθωσης γίνεται µε µισθωτήριο συµβόλαιο, το 

ο̟οίο συντάσσεται σε (4) τέσσερα αντίγραφα, ̟ου υ̟ογράφονται, α̟ό τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο ̟ροσδιορίζονται σαφώς τα 

στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του 

κοινοχρήστου χώρου, ̟ου ̟αραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, ̟αραλία 

κ.λ̟.), το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγµα. 

Α̟αγορεύεται ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την ο̟οιαδή̟οτε 

̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό τον µισθωτή ̟ρος τον ∆ήµο. Η διάρκεια της µίσθωσης  

ορίζεται α̟οκλειστικά και µόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της 

εκάστοτε ΚΥΑ για την ̟αραχώρηση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης 

αιγιαλού. 

Α̟αγορεύεται η καθοιονδή̟οτε τρό̟ο ̟εραιτέρω υ̟εκµίσθωση των 

κοινοχρήστων χώρων α̟ό τους µισθωτές. 

Τα αντίγραφα των µισθωτηρίων υ̟οβάλλονται, µε ευθύνη του Ο.Τ.Α. στην 

οικεία ∆.Ο.Υ. για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των 

θεωρηθέντων υ̟οβάλλεται µε ευθύνη της ∆.Ο.Υ. στην αρµόδια Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία. 

Μισθωτήριο συµβόλαιο, το ο̟οίο δεν φέρει θεώρηση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

θεωρείται άκυρο α̟ό την Κτηµατική Υ̟ηρεσία, το δε καταβληθέν α̟ό το 

µισθωτή αντάλλαγµα, στο σύνολό του, είναι α̟αιτητό για καταβολή στο 

∆ηµόσιο α̟ό τον ∆ήµο. 

∆εν ε̟ιτρέ̟εται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο ̟ριν τη 

σύναψη της µίσθωσης, καθώς και η ̟αραµονή αυτού µετά τη λήξη αυτής. Σε 

̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης ε̟ί των ανωτέρω το ∆ηµόσιο διατηρεί το 

δικαίωµα της λήψης µέτρων κατά του µισθωτού. Για τους αυθαίρετους 

κατόχους κοινοχρήστων χώρων δεν ̟ροβλέ̟εται δυνατότητα ε̟ιβολής 



εισ̟ρακτικού µέτρου α̟ό τον ΟΤΑ ̟αρά µόνο α̟ό την αρµόδια Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία.  

 

Άρθρο 14 

 Σε κάθε µορφή ̟αραχώρησης α̟λής χρήσης αιγιαλού – ̟αραλίας για 

α̟λή χρήση, η έκταση ̟ου ενοικιάζεται ̟ροκαθορίζεται α̟ό το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και αναφέρεται µεταξύ των άλλων όρων στα µισθωτήρια. 

 

Άρθρο 15 

 Για την ̟ιστή τήρηση του ̟αρόντος είναι υ̟οχρεωµένος να φροντίζει ο 

∆ήµος µέσω των εντεταλµένων οργάνων του (δηµοτική αστυνοµία, φύλακες, 

ε̟ιτηρητές, οδοκαθαριστές κ.λ.̟.), τα ο̟οία έχουν την υ̟οχρέωση σε κάθε 

̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώνουν κατα̟ατήσεις ή αυθαίρετες ε̟εµβάσεις ε̟ί των 

κοινοχρήστων χώρων να ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες 

(Κτηµατική Υ̟ηρεσία, Λιµεναρχείο, Αστυνοµία), οι ο̟οίες ε̟ιβάλουν τις 

̟ροβλε̟όµενες α̟ό το Ν. 2971/2001 κυρώσεις. 

Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα για την ̟ροστασία, µε τους τρό̟ους ̟ου 

̟ροβλέ̟ει ο νόµος, των χώρων του αιγιαλού και της ̟αραλίας (Π∆Α, 

̟ρωτόκολλο α̟οζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης, ̟ρωτόκολλο κατεδάφισης 

κ.λ.̟.). 

 

Άρθρο 16 

 Ανάκληση ̟αραχώρησης: Η ̟αραχώρηση υ̟όκειται, ̟άντοτε σε 

µονοµερή ανάκληση α̟ό το ∆ηµόσιο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 

εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ̟ροστασίας αρχαίων, του 

̟εριβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής 

λιµενικών έργων. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές ο ∆ήµος ή η ε̟ιχείρηση του 

υ̟οχρεούται άµεσα να εγκαταλείψει τη χρήση. Η τυχόν ανάκληση της 

̟αραχώρησης ̟ρος τον ∆ήµο συνε̟άγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση 

όλων των ̟αραχωρήσεων, ̟ου έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. 

 



ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 Το αντάλλαγµα για τη χρήση κάθε αιγιαλού – ̟αραλίας καθορίζεται 

µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Συγκεκριµένα για µεν τις 

̟ερι̟τώσεις ∆ηµο̟ρασίας η τιµή εκκίνησης καθορίζεται µε α̟όφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και το τελικό ύψος αυτής διαµορφώνεται µε την 

έγκριση των ̟ρακτικών κατακύρωσης α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. Για δε 

τις ̟ερι̟τώσεις α̟ευθείας ̟αραχώρησης ε̟ί κέντρων αναψυχής η τιµή 

καθορίζεται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά θέση. Για τις 

ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις το τίµηµα για την ̟αραχώρηση α̟λής χρήσης του 

̟ρο αυτών (̟ροβολής) τµήµατος του αιγιαλού καθορίζεται µε βάση την 

κείµενη νοµοθεσία.  

 

 

Άρθρο 2 

 Οι θέσεις ̟ου ̟αραχωρούνται ̟ρέ̟ει να α̟εικονίζονται υ̟οχρεωτικά 

σε α̟όσ̟ασµα εξαρτηµένου το̟ογραφικού διαγράµµατος  

 Σε ̟ερί̟τωση αυθαίρετης κατάληψης τµήµατος αιγιαλού – ̟αραλίας 

µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία η ο̟οία ̟ροβαίνει στις α̟αραίτητες ενέργειες. 

 

Άρθρο 3 

 Ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – ̟αραλίας 

θεωρούνται: Η ανά̟τυξη εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος, ε̟ι̟λέον 

οµ̟ρελών, καθισµάτων και µέσων θαλάσσιας αναψυχής ̟έραν της έκτασης 

̟ου αναγράφεται στο µισθωτήριο, η το̟οθέτηση τροχήλατης καντίνας 

διατάσεων µεγαλυτέρων α̟ό αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος, η µεταφορά της 

θέσης σε σηµείο διαφορετικό α̟ό το υ̟οδειχθέν, η δηµιουργία σταθερών και 

µόνιµων κατασκευών . 

 



Άρθρο 4 

 Οι εκµισθωτές θαλασσίων µέσων αναψυχής, ό̟ου αυτό ε̟ιτρέ̟εται, θα 

χρησιµο̟οιούν κατάλληλα σηµατοδοτηµένο δίαυλο µέσα στη θάλασσα για 

την διακίνηση των µισθωµένων µέσων (̟οδήλατα θαλάσσης, Wind-surf, 

κανό, κ.λ.̟.), ̟ου το ̟λάτος του δεν θα υ̟ερβαίνει τα δεκα̟έντε (15) µέτρα. 

Α̟αγορεύεται για λόγους ασφαλείας και ησυχίας των λουοµένων η 

κυκλοφορία των µισθωµένων µέσων αναψυχής σε α̟όσταση µικρότερη των 

διακοσίων (200) µέτρων α̟ό το συνηθισµένο σηµείο στο ο̟οίο φθάνουν 

κολυµ̟ώντας οι λουόµενοι στις θαλάσσιες ̟εριοχές ̟ου δεν ε̟ισηµαίνονται 

µε ̟λωτούς σηµαντήρες. 

Για τον καθορισµό των µέτρων των δραστηριοτήτων µέσα στη θάλασσα, 

αρµόδιο είναι το Λιµεναρχείο. 

 

Άρθρο 5 

 Σε κάθε ̟ερί̟τωση το τέλος ή το µίσθωµα ̟ου αναλογεί καταβάλλεται 

εξ ολοκλήρου στον ∆ήµο, ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού 

̟αραχώρησης, ό̟ως συµβαίνει και µε τους λοι̟ούς κοινόχρηστους χώρους. 

 

Άρθρο 6 

 Για την υλο̟οίηση, ̟αρακολούθηση και τήρηση του ανωτέρω 

Κανονισµού συγκροτείται Τριµελής Ε̟ιτρο̟ής Αιγιαλού-Παραλίας 

α̟οτελούµενη α̟ό: 

1. ένα δηµοτικό σύµβουλο και συγκεκριµένα τον εκάστοτε καθύλη 

αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον εντεταλµένο για θέµατα αιγιαλού-

̟αραλίας δηµοτικό σύµβουλο, 

2. έναν υ̟άλληλο της δηµοτικής αστυνοµίας, 

3. έναν υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών. 

 

Άρθρο 7 

 Είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση του ̟αρόντος Κανονιστικού Πλαισίου 

(Γενικών και Ειδικών διατάξεων), όταν συντρέχουν λόγοι ό̟ως τρο̟ο̟οίηση 



Νοµοθετικού Πλαισίου ή δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών 

(ιδιαιτερότητες τουρισµού, ̟αροχής υ̟ηρεσιών κλ̟.). 

  

 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 τον κανονισµό παραχώρησης απλής χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού παραλίας ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την 
εισήγηση. Ο νέος κανονισµός εµφανίζεται ως εξής: 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 Κοινόχρηστα σύµφωνα µε το άρθρο 967 ΑΚ χαρακτηρίζονται τα 

̟ράγµατα κοινής χρήσης ιδίως τα νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, 

οι ̟λατείες, οι γιαλοί, τα λιµάνια και οι όρµοι, οι όχθες ̟λεύσιµων ̟οταµών, 

οι µεγάλες λίµνες και οι όχθες τους.    

Τα κοινής χρήσεως ή κοινόχρηστα ̟ράγµατα εφόσον δεν ανήκουν στον ∆ήµο 

ή Κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο 

(δηµόσια κτήση). Ο αιγιαλός είναι ̟ράγµα κοινόχρηστο, ανήκει, 

διαχειρίζεται και ̟ροστατεύεται α̟ό το ∆ηµόσιο. 

 α) Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς ̟ου βρέχεται α̟ό τη θάλασσα α̟ό τις 

µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. 

 β) Παραλία είναι η ζώνη ξηράς ̟ου ̟ροστίθεται στον αιγιαλό, 

καθορίζεται δε σε ̟λάτος µέχρι και (50) µέτρα α̟ό την οριογραµµή του 

αιγιαλού (άρθρο 1 ̟ερ. 2 Ν. 2971701). 

 γ) Παλαιός Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς ̟ου ̟ροέκυψε α̟ό την 

µετακίνηση της ακτογραµµής ̟ρος τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές 



̟ροσχώσεις ή τεχνικά έργα και ̟ροσδιορίζεται α̟ό τη νέα γραµµή του 

αιγιαλού και το όριο του ̟αλαιοτέρα υφιστάµενου αιγιαλού (άρθρο 1 ̟ερ. 3 

του Ν.2971/01). 

 δ) Ως α̟λή χρήση του αιγιαλού και της ̟αραλίας νοείται κάθε χρήση, 

εφόσον α̟' αυτή δεν ̟αραβιάζεται ο ̟ροορισµός τους ως κοινοχρήστων 

̟ραγµάτων και δεν ε̟έρχεται αλλοίωση στη φυσική µορφολογία τους και τα 

βιοτικά στοιχεία τους (άρθρο 13 ̟αρ.1 του Ν.2971/01). 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

 Η ̟αραλία ό̟ως και ο αιγιαλός ανήκει στην κατηγορία των 

κοινοχρήστων ̟ραγµάτων και τελούν υ̟ό το αυτό νοµικό καθεστώς µε µόνη 

διαφορά ότι η ̟αραλία δεν είναι δηµιούργηµα της φύσης ό̟ως ο αιγιαλός 

αλλά ̟ροϊόν ̟ολιτειακής ̟ράξης. ∆ηµιουργείται µε διοικητική ̟ράξη σε 

̟ερι̟τώσεις ε̟έκτασης ανε̟αρκούς αιγιαλού. Τούτο σηµαίνει ότι η ̟αραλία 

για να α̟οκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και να ̟εριέλθει στην 

κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι α̟αραίτητη η κίνηση και 

ολοκλήρωση της α̟αλλοτριωτικής διαδικασίας. Η α̟αλλοτρίωση είναι 

αναγκαία γιατί δεν δικαιολογείται αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς την καταβολή 

ή ̟αρακατάθεση α̟οζηµίωσης υ̟έρ των δικαιούχων (άρθρα 17 και21 του 

Συντάγµατος) (εφόσον δεν έχει καθοριστεί αιγιαλός και ̟αραλία δεν 

ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραχώρηση ̟αραλίας). 

 Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 ̟αρ. 1 του υ̟΄ αριθ. 11/12-11-1929 

διατάγµατος: «…η εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται α̟ό το ∆ηµόσιο µε 

την ̟αραχώρηση της χρήσης τους εφόσον δεν ̟αραβιάζεται ο ̟ροορισµός 

τους ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η ̟αραχώρηση ιδιαίτερων 

δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και ̟ροσω̟ο̟αγείς ̟ράξεις της 

αρµόδιας αρχής κατ΄ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 1331/1980) υ̟ό τον 

̟εριορισµό να µην βλά̟τεται το φυσικό ̟εριβάλλον, να µην ̟εριορίζεται η 

έκταση της θαλάσσιας λωρίδας, ̟ου µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους 



λουόµενους και να µην ̟αρεµ̟οδίζεται η α̟ό το ευρύ κοινό α̟όλαυση της 

θάλασσας ̟ου α̟οτελεί αγαθό κοινό σε όλους».     

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ̟αρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984, 

η ̟αραχώρηση της εκµετάλλευσης του αιγιαλού στους Ο.Τ.Α., σε καµία 

̟ερί̟τωση δεν ̟ρέ̟ει να αναιρεί τον κοινόχρηστο του χαρακτήρα του, ούτε 

να µεταβάλλει τη νοµική του φύση, ̟ολύ δε ̟ερισσότερο δεν α̟οτελεί 

µεταβίβαση κυριότητος του αιγιαλού στους Οργανισµούς αυτούς. Συνε̟ώς η 

̟εραιτέρω ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης του αιγιαλού α̟ό τον ∆ήµο σε 

ιδιώτες θα γίνεται υ̟οχρεωτικά µε βάση τις διατάξεις ̟ου ισχύουν κάθε φορά  

και οι ο̟οίες διέ̟ουν την διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων, τη 

νοµοθεσία ̟ερί αιγιαλού και ̟αραλίας και την εκάστοτε εκδιδόµενη ΚΥΑ 

και µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να µην ̟αραβιάζεται α̟ό ο̟οιονδή̟οτε ο 

κοινόχρηστος χαρακτήρας του. 

 

Άρθρο 2 

 Α̟αγορεύεται ο̟οιαδή̟οτε ε̟έµβαση ̟ου αλλοιώνει τη φυσική 

µορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, ̟αραλίας καθώς 

και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, ό̟ως η ανέγερση κάθε είδους 

κτίσµατος ή το̟οθέτηση κατασκευάσµατος ̟ου συνδέεται σταθερά µε το 

έδαφος (̟άκτωση µε σκυρόδεµα, τσιµεντοστρώσεις, ̟λακοστρώσεις, 

ε̟ιχωµατώσεις κ.λ̟.), καθώς και η το̟οθέτηση σκηνών και η στάθµευση 

τροχόσ̟ιτων, αυτοκινήτων κ.λ̟.. Η το̟οθέτηση σχετικών ενηµερωτικών 

̟ινακίδων ε̟ιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. 

Α̟αγορεύεται η το̟οθέτηση ̟ινακίδων, ε̟ιγραφών, ειδών α̟ό ̟λαστικό, 

ψυγείων, µ̟αρ, καθώς και κάθε είδους µη ̟ροβλε̟όµενου α̟ό τις διατάξεις 



της ̟αρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, ̟ροσωρινού ή µόνιµου 

χαρακτήρα. 

Ε̟ιτρέ̟εται η χρήση υλικών εναρµονιζοµένων µε το ̟εριβάλλον (ξύλο, 

ύφασµα). Οι εκµισθωτές τµήµατος αιγιαλού για οµ̟ρέλες και ξα̟λώστρες 

δύναται εφόσον το ε̟ιθυµούν να το̟οθετούν ξύλινο οικίσκο εµβαδού όχι 

µεγαλύτερου των δύο (2) τ.µ. ̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιείται ως 

α̟οδυτήριο. Το ανωτέρω θα ̟ρέ̟ει να είναι µη σταθερή κατασκευή όχι 

µόνιµα συνδεδεµένη µε το έδαφος η ο̟οία θα α̟οµακρύνεται µε τη λήξη της 

τουριστικής ̟εριόδου. 

 

Άρθρο 3 

 Ο ∆ήµος στον ο̟οίο έχει γίνει η ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης 

αιγιαλού –̟αραλίας µ̟ορεί να ̟αραχωρεί ̟ρος τρίτους την α̟λή χρήση 

αιγιαλού – ̟αραλίας ̟ου βρίσκεται στη δικαιοδοσία του για την άσκηση 

δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του 

κοινού (ό̟ως εκµίσθωσης θαλάσσιων µέσων αναψυχής, καθισµάτων, 

οµ̟ρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.̟), µε τις εξής 

̟ροϋ̟οθέσεις: 

α) Να µην υφίστανται στον ̟ρος µεταβίβαση κοινόχρηστο χώρο οι αρνητικές 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟αραχώρησης ̟ου αναφέρονται στο νόµο ή στην εκάστοτε 

εκδιδόµενη ΚΥΑ των υφυ̟ουργών Εσωτερικών- Οικονοµίας και 

Οικονοµικών. 

β) Οι έχοντες το δικαίωµα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ 

δηµο̟ρασίας (όµοροι) να ασκούν αυτό κατά ̟ροτίµηση έναντι ο̟οιουδή̟οτε 

άλλου ακόµα και της ε̟ιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έµ̟ροσθεν της άσκησης της 

δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Όµορη ε̟ιχείρηση η ο̟οία 

δικαιούται του εν λόγω ευεργετήµατος ε̟ί του αιγιαλού είναι εκείνη ̟ου τελεί 

σε άµεση χωρική ή το̟ική σχέση µε τον αιγιαλό, η δεν γειτνίαση αυτή δεν 

αναιρείται όταν ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και στον αιγιαλό µεσολαβεί 

δρόµος. Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και 

τον αιγιαλό µεσολαβεί ̟αλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο ̟αλαιός αιγιαλός 



δεν είναι κοινόχρηστο ̟ράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική ̟εριουσία του 

∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα ̟αλαιού αιγιαλού ̟εριλαµβάνεται στη ζώνη 

̟αραλίας η γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται 

κοινόχρηστο. Έµ̟ροσθεν χώρος νοείται ο χώρος ̟ου ορίζεται α̟ό τις δύο 

νοητές ̟αράλληλες γραµµές ̟ου εκκινούν α̟ό τις ̟λάγιες ̟λευρές της 

ε̟ιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. Κάθε ̟αραχώρηση δεν δύναται να 

υ̟ερβαίνει τα ̟εντακόσια (500) τ.µ. Εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές 

ε̟ιχειρήσεις στις ο̟οίες δεν ισχύει ο ανωτέρω ̟εριορισµός των 500 τ.µ. (Γνωµ. 

ΝΣΚ 52/2005) .Εάν µάλιστα η ε̟ιχείρηση δεν λειτουργεί για κά̟οιο χρονικό 

διάστηµα το έτος η µη λειτουργία της είναι αδιάφορη για τον καθορισµό και 

την καταβολή του ανταλλάγµατος, το ο̟οίο οφείλεται για ολόκληρο το έτος 

της ̟αραχώρησης. Ε̟ίσης σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ, η 

δυνατότητα ̟αραχώρησης δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού σε ιδιώτες, άνευ 

δηµο̟ρασίας δεν αναιρείται σε ̟ερί̟τωση µη ύ̟αρξης κτιριακής υ̟οδοµής 

στο όµορο του αιγιαλού ακίνητο εφόσον η αρµόδια για την ̟αραχώρηση 

αρχή δια̟ιστώσει ̟ροϋφιστάµενη κατά την υ̟οβολή της αίτησης 

̟αραχώρησης άσκηση α̟ό τον ιδιοκτήτη νόµιµης οικονοµικής ή 

ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας ̟ου µ̟ορεί να ενταχθεί στην έννοια του 

κέντρου αναψυχής. Για τις υ̟όλοι̟ες ε̟ιχειρήσεις ̟λην των ξενοδοχειακών 

̟ου είναι δικαιούχοι α̟ευθείας ̟αραχώρησης αιγιαλού, η τιµή καθορίζεται 

α̟ό το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα ̟άντα µε τις 

µισθωτικές συνθήκες της ̟εριοχής και τα ήδη διαµορφωθέντα µισθώµατα ε̟ί 

άλλων θέσεων αιγιαλού. Στους µη δικαιούχους α̟ευθείας ̟αραχώρησης, η 

µεταβίβαση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης γίνεται α̟οκλειστικά και µόνο 

κατό̟ιν δηµο̟ρασίας.   

γ) Να µην τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των µισθωτών ̟ου 

ασκούν οµοειδή δραστηριότητα. 

δ) Να µην δηµιουργούνται θέµατα υ̟οβάθµισης του ̟εριβάλλοντος α̟ό την 

άσκηση της δραστηριότητας. 

ε) Η µέγιστη κάλυψη χρήσης να µην υ̟ερβαίνει το 50% του µεταβιβαζόµενου 

χώρου, ώστε να υ̟άρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδροµοι τουλάχιστον 



ενός (1) µέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά µήκος της ακτής ̟λάτους 

τουλάχιστον δύο (2) µέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουοµένων και την 

α̟οφυγή ατυχηµάτων. 

Αν ̟αραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και 

οµ̟ρελών η έκταση αιγιαλού κάθε ̟αραχώρησης δεν δύναται να υ̟ερβαίνει 

τα ̟εντακόσια (500) τετραγωνικά µέτρα. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υ̟άρχουν 

̟ερισσότερες ̟αραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµ̟ρελών και καθισµάτων 

̟ρέ̟ει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού ̟ου έχουν ̟αραχωρηθεί να 

υφίσταται ενδιάµεση α̟όσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον εκατό (100) 

µέτρων µήκους (ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει και για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η 

α̟λή χρήση ασκείται α̟ό τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. ή τις ̟ροβλε̟όµενες 

ε̟ιχειρήσεις του). Οι διατάξεις του ̟ροηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται 

εάν ̟ρόκειται να ̟αραχωρηθεί αιγιαλός για να εκµισθωθούν καθίσµατα και 

οµ̟ρέλες α̟ό εκείνους ̟ου έχουν γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το 

χώρο εµ̟ρός α̟ό τα καταστήµατά τους (άρθρο 13 του ν. 2971/2001). 

Στις ̟αραλίες ̟ου ̟αραχωρούνται για να ανα̟τυχθούν οµ̟ρέλες και 

ανάκλιντρα (ξα̟λώστρες), ως «Σετ» νοείται 1 οµ̟ρέλα και 2 ανάκλιντρα. Το 

κάθε «Σετ» καταλαµβάνει 6 m2 ανεξαρτήτως ̟αραλίας. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: για να το̟οθετήσει κά̟οιος είκοσι (20) σετ, δηλαδή 40 

ξα̟λώστρες και 20 οµ̟ρέλες θα χρειαστεί να καλύψει 120 τ.µ. (20 σετ ε̟ί 6 

τ.µ./ σετ ). Ε̟ειδή όµως βάσει του άρθρου 9 ̟αρ. ε, η µέγιστη κάλυψη δεν 

µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει το 50% αυτός θα ̟ρέ̟ει να ζητήσει δι̟λάσιο χώρο, 

δηλαδή 240 τ.µ. για να το̟οθετήσει των συγκεκριµένο αριθµό ξα̟λωστρών 

και βέβαια µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι ο χώρος υ̟άρχει. 

Άρθρο 4 

 Α̟αγορεύεται η ενοικίαση µικρών ̟αραλιών ̟ου ̟εριορίζεται 

σηµαντικά ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους καθώς και των ̟αραλιών ̟ου η 

διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς (ό̟ως αρχαιολογικούς χώρους, 

χώρους φυσικού κάλους, κλ̟). Ε̟ίσης δεν µ̟ορεί να γίνει ̟αραχώρηση 

α̟λής χρήσης αιγιαλού όταν σε αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή 

καθ’ υ̟έρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή ̟ρόκειται να ληφθούν σχετικά 



µέτρα ̟ροστασίας, όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το ε̟ιτρέ̟ουν 

(̟.χ. βραχώδεις και α̟όκρυµνες ακτές) ή όταν το εύρος του αιγιαλού ή της 

όχθης είναι µικρότερο των 6 µέτρων. 

Άρθρο 5 

 Σε σχέση µε τους εκµεταλλευτές καντινών στους χώρους για τους 

ο̟οίους ̟αραχωρείται το δικαίωµα της α̟λής χρήσης ̟ροβλέ̟εται ότι 

ε̟ιτρέ̟εται η το̟οθέτηση αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών, µόνον 

όταν αυτές φέρουν αριθµό κυκλοφορίας, έχουν µέγιστο ̟λάτος ̟ου δεν 

υ̟ερβαίνει τα δυόµισι (2,5) µέτρα, µέγιστο µήκος ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τα ̟έντε 

(5) µέτρα ήτοι συνολικά 12,5 τ.µ., ̟ληρούν όλες τις νόµιµες ̟ροδιαγραφές, 

δεν συνδέονται στέρεα µε το έδαφος και έχουν τη δυνατότητα άµεσης 

µετακίνησής τους σε κάθε χρονική στιγµή. 

Το̟οθέτηση τροχήλατης καντίνας ε̟ιτρέ̟εται µόνο εφόσον ο χώρος 

το̟οθέτησής της α̟έχει τουλάχιστον εκατό (100) µέτρα α̟ό εγκατεστηµένες 

ε̟ιχειρήσεις ̟ου συµβάλλουν στην ανά̟τυξη του τουρισµού (ξενοδοχεία, 

κέντρα αναψυχής κ.λ̟.). 

Η ̟αραχώρηση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης σε εκµεταλλευτές 

αυτοκινούµενων τροχήλατων καντινών θα εξετάζεται ̟άντοτε µε την 

̟ροϋ̟όθεση ότι η το̟οθέτησή τους σε συγκεκριµένους χώρους δεν δηµιουργεί 

̟ροβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού ή ̟ροστριβών µε τους ̟ολίτες ή 

̟ροβλήµατα αισθητικής ή υγιεινής. 

Η το̟οθέτηση καντινών θα γίνεται σε θέσεις ̟ου θα ε̟ιλέγει ο ∆ήµος ( η 

̟αραχώρηση θα ̟ροχωρεί µε τη διαδικασία της ∆ηµο̟ρασίας) χωρίς να 

ανα̟τύσσουν καθίσµατα στους χώρους εγκατάστασής τους είτε αυτοί είναι 

ιδιωτικοί είτε τους έχουν ̟αραχωρηθεί.  

 

Άρθρο 6 

 Α̟αγορεύεται η χρήση για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία 

κάµ̟ινγκ (Ν.2160/93). 

 

Άρθρο 7 



 Ε̟ιτρέ̟εται η χωρίς ∆ηµο̟ρασία ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης 

αιγιαλού, (α̟’ ευθείας ̟αραχώρηση) για ένα (1) χρόνο σε αυτούς ̟ου έχουν 

όµορες ξενοδοχειακές εν γένει ε̟ιχειρήσεις, κάµ̟ινγκ ή κέντρα αναψυχής, 

για την άσκηση δραστηριοτήτων ̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους ή την 

αναψυχή του κοινού και ̟άντα µέσα στα χρονικά όρια της ισχύουσας ΚΥΑ. 

Η ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης αιγιαλού σε αυτούς ̟ου έχουν όµορες 

ξενοδοχειακές εν γένει ε̟ιχειρήσεις, κάµ̟ινγκ ή κέντρα αναψυχής ̟ρος τον 

αιγιαλό ιδιοκτησίες, θεωρείται υ̟οχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υ̟οβληθεί 

α̟’ αυτούς η σχετική αίτηση ̟ρος το ∆ήµο. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 

αυτή η ̟αραχώρηση του ̟αρακείµενου αιγιαλού σε τρίτους γεγονός το ο̟οίο 

ε̟ιτρέ̟εται µόνο εάν οι ̟αρακείµενοι του αιγιαλού δεν υ̟οβάλλουν σχετική 

αίτηση. Το δε αντάλλαγµα στις ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις υ̟ολογίζεται µε βάση το 

άρθρο 13 Ν 2971/2001 ή την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 8 

 Σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση, εκτός των ̟αρα̟άνω, η ̟αραχώρηση της 

α̟λής χρήσης του αιγιαλού γίνεται µε ∆ηµο̟ρασία. 

 Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται η δωρεάν ̟αραχώρηση της α̟λής 

χρήσης του αιγιαλού α̟ό τον ∆ήµο ή η ̟αραχώρηση του χωρίς δηµο̟ρασία 

στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ε̟ιβάλλεται α̟ό τον νόµο ή η άρνηση ̟αραχώρησης 

του χώρου αυτού χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο. Αντίθετα δεν ε̟ιτρέ̟εται η 

κήρυξη δηµο̟ρασίας, για την ̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης του αιγιαλού 

στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου ο νόµος ̟ροβλέ̟ει την α̟ευθείας ̟αραχώρηση. 

 

Άρθρο 9 

 Βασική ̟ροϋ̟όθεση για κάθε ̟ερί̟τωση ̟αραχώρησης α̟ό το ∆ήµο 

̟ρος τους ιδιώτες της α̟λής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – 

̟αραλίας και οι ο̟οίες ευρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, είναι η 

τήρηση των όρων, των ̟ροϋ̟οθέσεων και των δεσµεύσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν 

α̟ό σχετικές εγκυκλίους του Υ̟. Οικονοµικών και τις γνωµοδοτήσεις του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 



 

Άρθρο 10 

 Ο ε̟ιχειρηµατίας, στον ο̟οίο µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο έχει 

̟αραχωρηθεί η α̟λή χρήση τµήµατος αιγιαλού – ̟αραλίας: 

1. συµµετέχει ενεργά στην διατήρηση της καθαριότητάς του. 

2. αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση συλλογής µετά το ̟έρας της θερινής 

̟εριόδου, καρεκλών, οµ̟ρελών, ̟οδηλάτων θαλάσσης κλ̟. α̟ό τους χώρους 

του αιγιαλού –̟αραλίας ̟ου του είχε ̟αραχωρηθεί. 

3. συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωση του αιγιαλού – ̟αραλίας για βράβευση 

α̟ό το ̟ρόγραµµα “Γαλάζιες Σηµαίες” βάσει των εκάστοτε κανονισµών και 

α̟αιτήσεων του ̟ρογράµµατος. 

 

Άρθρο 11 

 Α̟αγορεύεται η ̟αραχώρηση α̟λής χρήσης αιγιαλού – ̟αραλίας είτε 

µε δηµο̟ρασία είτε µε α̟ ευθείας ανάθεση σε όσους οφείλουν χρέη ̟ρος τον 

∆ήµο α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ̟ηγή τελών του. 

 

Άρθρο 12 

 Ο ε̟ιχειρηµατίας, στον ο̟οίο έχει ̟αραχωρηθεί κατό̟ιν δηµο̟ρασίας 

η α̟λή χρήση τµήµατος αιγιαλού οφείλει να λειτουργήσει τη θέση την ο̟οία 

εκµίσθωσε υ̟οχρεωτικά. 

 

Άρθρο 13 

 Ορισµός διαδικασίας και όρων µεταβίβασης του δικαιώµατος α̟λής 

χρήσης ̟ρος τρίτους: 

 Η συµβατική σχέση µίσθωσης γίνεται µε µισθωτήριο συµβόλαιο, το 

ο̟οίο συντάσσεται σε (4) τέσσερα αντίγραφα, ̟ου υ̟ογράφονται, α̟ό τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Στο µισθωτήριο συµβόλαιο ̟ροσδιορίζονται σαφώς τα 

στοιχεία του µισθωτή, η διάρκεια της µίσθωσης, η θέση και το εµβαδόν του 

κοινοχρήστου χώρου, ̟ου ̟αραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, ̟αραλία 

κ.λ̟.), το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγµα. 



Α̟αγορεύεται ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την ο̟οιαδή̟οτε 

̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό τον µισθωτή ̟ρος τον ∆ήµο. Η διάρκεια της µίσθωσης  

ορίζεται α̟οκλειστικά και µόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της 

εκάστοτε ΚΥΑ για την ̟αραχώρηση του δικαιώµατος α̟λής χρήσης 

αιγιαλού. 

Α̟αγορεύεται η καθοιονδή̟οτε τρό̟ο ̟εραιτέρω υ̟εκµίσθωση των 

κοινοχρήστων χώρων α̟ό τους µισθωτές. 

Τα αντίγραφα των µισθωτηρίων υ̟οβάλλονται, µε ευθύνη του Ο.Τ.Α. στην 

οικεία ∆.Ο.Υ. για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των 

θεωρηθέντων υ̟οβάλλεται µε ευθύνη της ∆.Ο.Υ. στην αρµόδια Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία. 

Μισθωτήριο συµβόλαιο, το ο̟οίο δεν φέρει θεώρηση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 

θεωρείται άκυρο α̟ό την Κτηµατική Υ̟ηρεσία, το δε καταβληθέν α̟ό το 

µισθωτή αντάλλαγµα, στο σύνολό του, είναι α̟αιτητό για καταβολή στο 

∆ηµόσιο α̟ό τον ∆ήµο. 

∆εν ε̟ιτρέ̟εται η εγκατάσταση του µισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο ̟ριν τη 

σύναψη της µίσθωσης, καθώς και η ̟αραµονή αυτού µετά τη λήξη αυτής. Σε 

̟ερί̟τωση µη συµµόρφωσης ε̟ί των ανωτέρω το ∆ηµόσιο διατηρεί το 

δικαίωµα της λήψης µέτρων κατά του µισθωτού. Για τους αυθαίρετους 

κατόχους κοινοχρήστων χώρων δεν ̟ροβλέ̟εται δυνατότητα ε̟ιβολής 

εισ̟ρακτικού µέτρου α̟ό τον ΟΤΑ ̟αρά µόνο α̟ό την αρµόδια Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία.  

 

Άρθρο 14 

 Σε κάθε µορφή ̟αραχώρησης α̟λής χρήσης αιγιαλού – ̟αραλίας για 

α̟λή χρήση, η έκταση ̟ου ενοικιάζεται ̟ροκαθορίζεται α̟ό το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και αναφέρεται µεταξύ των άλλων όρων στα µισθωτήρια. 

 

Άρθρο 15 

 Για την ̟ιστή τήρηση του ̟αρόντος είναι υ̟οχρεωµένος να φροντίζει ο 

∆ήµος µέσω των εντεταλµένων οργάνων του (δηµοτική αστυνοµία, φύλακες, 



ε̟ιτηρητές, οδοκαθαριστές κ.λ.̟.), τα ο̟οία έχουν την υ̟οχρέωση σε κάθε 

̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστώνουν κατα̟ατήσεις ή αυθαίρετες ε̟εµβάσεις ε̟ί των 

κοινοχρήστων χώρων να ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες 

(Κτηµατική Υ̟ηρεσία, Λιµεναρχείο, Αστυνοµία), οι ο̟οίες ε̟ιβάλουν τις 

̟ροβλε̟όµενες α̟ό το Ν. 2971/2001 κυρώσεις. 

Το ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα για την ̟ροστασία, µε τους τρό̟ους ̟ου 

̟ροβλέ̟ει ο νόµος, των χώρων του αιγιαλού και της ̟αραλίας (Π∆Α, 

̟ρωτόκολλο α̟οζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης, ̟ρωτόκολλο κατεδάφισης 

κ.λ.̟.). 

 

Άρθρο 16 

 Ανάκληση ̟αραχώρησης: Η ̟αραχώρηση υ̟όκειται, ̟άντοτε σε 

µονοµερή ανάκληση α̟ό το ∆ηµόσιο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 

εθνικής άµυνας, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, ̟ροστασίας αρχαίων, του 

̟εριβάλλοντος ή της δηµόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής 

λιµενικών έργων. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές ο ∆ήµος ή η ε̟ιχείρηση του 

υ̟οχρεούται άµεσα να εγκαταλείψει τη χρήση. Η τυχόν ανάκληση της 

̟αραχώρησης ̟ρος τον ∆ήµο συνε̟άγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση 

όλων των ̟αραχωρήσεων, ̟ου έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

 Το αντάλλαγµα για τη χρήση κάθε αιγιαλού – ̟αραλίας καθορίζεται 

µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Συγκεκριµένα για µεν τις 

̟ερι̟τώσεις ∆ηµο̟ρασίας η τιµή εκκίνησης καθορίζεται µε α̟όφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και το τελικό ύψος αυτής διαµορφώνεται µε την 

έγκριση των ̟ρακτικών κατακύρωσης α̟ό την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή. Για δε 

τις ̟ερι̟τώσεις α̟ευθείας ̟αραχώρησης ε̟ί κέντρων αναψυχής η τιµή 

καθορίζεται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανά θέση. Για τις 

ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις το τίµηµα για την ̟αραχώρηση α̟λής χρήσης του 



̟ρο αυτών (̟ροβολής) τµήµατος του αιγιαλού καθορίζεται µε βάση την 

κείµενη νοµοθεσία.  

 

 

Άρθρο 2 

 Οι θέσεις ̟ου ̟αραχωρούνται ̟ρέ̟ει να α̟εικονίζονται υ̟οχρεωτικά 

σε α̟όσ̟ασµα εξαρτηµένου το̟ογραφικού διαγράµµατος  

 Σε ̟ερί̟τωση αυθαίρετης κατάληψης τµήµατος αιγιαλού – ̟αραλίας 

µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο, ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώσει άµεσα την Κτηµατική 

Υ̟ηρεσία η ο̟οία ̟ροβαίνει στις α̟αραίτητες ενέργειες. 

 

Άρθρο 3 

 Ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού – ̟αραλίας 

θεωρούνται: Η ανά̟τυξη εκτός του οριοθετηµένου τµήµατος, ε̟ι̟λέον 

οµ̟ρελών, καθισµάτων και µέσων θαλάσσιας αναψυχής ̟έραν της έκτασης 

̟ου αναγράφεται στο µισθωτήριο, η το̟οθέτηση τροχήλατης καντίνας 

διατάσεων µεγαλυτέρων α̟ό αυτές ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος, η µεταφορά της 

θέσης σε σηµείο διαφορετικό α̟ό το υ̟οδειχθέν, η δηµιουργία σταθερών και 

µόνιµων κατασκευών . 

 

Άρθρο 4 

 Οι εκµισθωτές θαλασσίων µέσων αναψυχής, ό̟ου αυτό ε̟ιτρέ̟εται, θα 

χρησιµο̟οιούν κατάλληλα σηµατοδοτηµένο δίαυλο µέσα στη θάλασσα για 

την διακίνηση των µισθωµένων µέσων (̟οδήλατα θαλάσσης, Wind-surf, 

κανό, κ.λ.̟.), ̟ου το ̟λάτος του δεν θα υ̟ερβαίνει τα δεκα̟έντε (15) µέτρα. 

Α̟αγορεύεται για λόγους ασφαλείας και ησυχίας των λουοµένων η 

κυκλοφορία των µισθωµένων µέσων αναψυχής σε α̟όσταση µικρότερη των 

διακοσίων (200) µέτρων α̟ό το συνηθισµένο σηµείο στο ο̟οίο φθάνουν 

κολυµ̟ώντας οι λουόµενοι στις θαλάσσιες ̟εριοχές ̟ου δεν ε̟ισηµαίνονται 

µε ̟λωτούς σηµαντήρες. 



Για τον καθορισµό των µέτρων των δραστηριοτήτων µέσα στη θάλασσα, 

αρµόδιο είναι το Λιµεναρχείο. 

 

 

Άρθρο 5 

 Σε κάθε ̟ερί̟τωση το τέλος ή το µίσθωµα ̟ου αναλογεί καταβάλλεται 

εξ ολοκλήρου στον ∆ήµο, ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού 

̟αραχώρησης, ό̟ως συµβαίνει και µε τους λοι̟ούς κοινόχρηστους χώρους. 

 

Άρθρο 6 

 Για την υλο̟οίηση, ̟αρακολούθηση και τήρηση του ανωτέρω 

Κανονισµού συγκροτείται Τριµελής Ε̟ιτρο̟ής Αιγιαλού-Παραλίας 

α̟οτελούµενη α̟ό: 

1. ένα δηµοτικό σύµβουλο και συγκεκριµένα τον εκάστοτε καθύλη 

αρµόδιο αντιδήµαρχο ή τον εντεταλµένο για θέµατα αιγιαλού-

̟αραλίας δηµοτικό σύµβουλο, 

2. έναν υ̟άλληλο της δηµοτικής αστυνοµίας, 

3. έναν υ̟άλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών. 

 

Άρθρο 7 

 Είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση του ̟αρόντος Κανονιστικού Πλαισίου 

(Γενικών και Ειδικών διατάξεων), όταν συντρέχουν λόγοι ό̟ως τρο̟ο̟οίηση 

Νοµοθετικού Πλαισίου ή δηµιουργία νέων λειτουργικών αναγκών 

(ιδιαιτερότητες τουρισµού, ̟αροχής υ̟ηρεσιών κλ̟.). 

 
Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει από την ψήφισή του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για 
απευθείας παραχώρηση 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 50/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 8-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 18746 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 50 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού παραλίας για απευθείας 
παραχώρηση 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  

 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  σχετικά µε χωροθέτηση τµηµάτων 
αιγιαλού παραλίας για απευθείας παραχώρηση αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού µε διαδικασία α̟ευθείας 

̟αραχώρησης. 

  

 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 έχουν ως ακολούθως: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     
     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ        ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ     

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Αγγελικής Κωνσταντάτου 
(ξενοδοχείο REGINA DELL 
AQUA)  

  Οµ̟ρέλες -    
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης Σ̟υρ. 
Μανωλάτου  
(καφέ µ̟αρ WAVES KAFE  
BAR)  

  Οµ̟ρέλες-   
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ξενοδοχείου 
ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ Α.Ε.  

   Οµ̟ρέλες-     
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν  των 500 τ.µ. 
 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
ΠΙΚΙΟΝΑ 

   Οµ̟ρέλες-     
   Ξα̟λώστρες 
 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Κουρκουµέλη Νικολάου 
(ξενοδοχείο  PASPALIS)  

   Οµ̟ρέλες-           
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡ. 
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΞΤΕ  
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Α.Ε.   

  Οµ̟ρέλες –          
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης ΑΦΟΙ 
ΜΕΤΑΞΑ Ο.Ε.  (αναψυκτήριο-
καφετέρια)  

   Οµ̟ρέλες-   
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  



ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Παρασκευά Κορκού 
(καφετέρια σνακ-µ̟αρ)  

   Οµ̟ρέλες- 
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
∆ιακρούση Βισαλ 
(ενοικιαζόµενα δωµάτια)   

   Οµ̟ρέλες-  
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Κωνσταντάτου Ιωάννη   
(καφετέρια-µ̟αρ) 

   Ενοικίαση  
   σκαφών 

 
15 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης  
Κλωνή Φωτεινής  
(ξενοδοχείο ΑΝASSA)  

   Οµ̟ρέλες    
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης Μάριου 
Κουρκουµέλη (ενοικιαζόµενα 
δωµάτια)  

  Οµ̟ρέλες-      
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Ανδρέα Γρουζή  (εστιατόριο)  

  Οµ̟ρέλες-    
  ξα̟λώστρες 

Όσο  ̟ροβολή του   

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       ΤΕΤΡΑΓ.     
       ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης ΕΤΑΚ 
Α.Ε. (ξενοδοχείο 
MEDITERRANEE) 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσο η ̟ροβολή του 
και χωρίς τον 
̟εριορισµό των 500 
τ.µ. 

 

ΜΗΝΙΕΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Γιαννάτου Χρήστου (ξενοδοχείο 
AMMOS RESIDENCE) 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσον η ̟ροβολή 
του και όχι ̟έραν 
των 500 τ.µ. 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ     ΕΡΙΣΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΑΣΣΟΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Παλιογιάννη Σωτήρη 
(καφετέρια σνακ µ̟αρ 
SEA SIDE)  

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσο η ̟ροβολή 
του 

 



 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΛΑΡΟΥ 

   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΠΥΛΑΡΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
τουριστικού 
καταστήµατος Ιωάννη 
Βρεττού 

Θαλάσσια αθλήµατα  
15 τ.µ. 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΑ 
Έµ̟ροσθεν  
ε̟ιχείρησης  
Θωµάτου Κρήτης-
Ειρήνης  
(ενοικιαζόµενα 
δωµάτια  Thomatos 
Apartments)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του και όχι 
̟έραν των 500 
τ.µ. 

 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ-
ΑΜΜΕΣ 
έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Αγγελικής Τραυλού  
(καφετέρια σνακ 
µ̟αρ)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΣΑΜΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΣΑΜΗ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης Ηλία 
Φάβρου  (εστιατόριο-
σνακ µ̟αρ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ) 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Αναστασίου 
Βαλλάτου  
(καφετέρια-σνακ 
µ̟αρ ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)  
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 



ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Βουτσινάς Γεράσιµος 
Ε.Ε.  (εστιατόριο-
καφετέρια-µ̟αρ 
ΜΟJITO) 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΠΑΛΙΚΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΤΑΝΟΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Γρηγόρη Παντό̟ουλου 
(εστιατόριο  ΞΟΥΡΑΣ)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Μαρίας Γιουβανάκη  
(εστιατόριο)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Χριστίνας-Σεβαστής Κούτση 
(εστιατόριο ΜΕΛΤΕΜΙ)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Αδελφοί Ευαγγελάτου ΑΞΤΕ 
(εστιατόριο ∆ελφίνια)   

 
Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 
 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Λεγάτου Βασιλείου (καφετέρια 
–ανοικτό µ̟αρ)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες-
θαλάσσια σ̟ορ 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Λεγάτου Βασιλείου  
(ψητο̟ωλείο-καφετέρια)  
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΠΕΤΑΝΟΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Πετράτου Ερασµίας 
(εστιατόριο-ψησταριά)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΦΙΚΙΑ  
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
∆ηµητρίου Μεσσάρη 
(ενοικιαζόµενα δωµάτια) 
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 



ΛΕΠΕ∆Α ΛΗΞΟΥΡΙ 
Έµ̟ροσθεν Ε̟ιχείρησης 
Παναγή Έρτσου 

Οµ̟ρέλες - 
Ξα̟λώστρες  

 
Όσο η ̟ροβολή 
του 

 
 

ΛΗΞΟΥΡΙ 
Αθλητικός Όµιλος Ληξουρίου 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

Οµ̟ρέλα µε δύο 
καρέκλες 

15 τ.µ.  

    

 
       Εκ της Νοµικής Υ̟ηρεσίας 
            Η  Προϊσταµένη 
 
       Νίκη Χριστοφοράτου  
 
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 µε διαδικασία 
απευθείας παραχώρησης σύµφωνα µε την εισήγηση.  Αναλυτικά η χωροθέτηση έχει 
ως εξής: 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

 

                      ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ       ΑΣΚΗΣΗ     
     ∆ΡΑΣΤ/ΤΑΣ   

ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ        ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ     

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Αγγελικής Κωνσταντάτου 
(ξενοδοχείο REGINA DELL 
AQUA)  

  Οµ̟ρέλες -    
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης Σ̟υρ. 
Μανωλάτου  
(καφέ µ̟αρ WAVES KAFE  
BAR)  

  Οµ̟ρέλες-   
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ξενοδοχείου 
ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ Α.Ε.  
 

   Οµ̟ρέλες-     
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν  των 500 τ.µ. 
 

 



ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
ΠΙΚΙΟΝΑ 

   Οµ̟ρέλες-     
   Ξα̟λώστρες 
 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Κουρκουµέλη Νικολάου 
(ξενοδοχείο  PASPALIS)  

   Οµ̟ρέλες-           
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡ. 
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΞΤΕ  
ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Α.Ε.   

  Οµ̟ρέλες –          
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης ΑΦΟΙ 
ΜΕΤΑΞΑ Ο.Ε.  (αναψυκτήριο-
καφετέρια)  

   Οµ̟ρέλες-   
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Παρασκευά Κορκού 
(καφετέρια σνακ-µ̟αρ)  

   Οµ̟ρέλες- 
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του  

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
∆ιακρούση Βισαλ 
(ενοικιαζόµενα δωµάτια)   

   Οµ̟ρέλες-  
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Κωνσταντάτου Ιωάννη   
(καφετέρια-µ̟αρ) 

   Ενοικίαση  
   σκαφών 

 
15 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης  
Κλωνή Φωτεινής  
(ξενοδοχείο ΑΝASSA)  

   Οµ̟ρέλες    
   ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης Μάριου 
Κουρκουµέλη (ενοικιαζόµενα 
δωµάτια)  

  Οµ̟ρέλες-      
  ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή του και όχι 
̟έραν των 500 τ.µ. 

 

ΣΚΑΛΑ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Ανδρέα Γρουζή  (εστιατόριο)  

  Οµ̟ρέλες-    
  ξα̟λώστρες 

Όσο  ̟ροβολή του   

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
       ΤΕΤΡΑΓ.     
       ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 
ΘΕΣΗΣ 



ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης ΕΤΑΚ 
Α.Ε. (ξενοδοχείο 
MEDITERRANEE) 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσο η ̟ροβολή του 
και χωρίς τον 
̟εριορισµό των 500 
τ.µ. 

 

ΜΗΝΙΕΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Γιαννάτου Χρήστου (ξενοδοχείο 
AMMOS RESIDENCE) 

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσον η ̟ροβολή 
του και όχι ̟έραν 
των 500 τ.µ. 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ     ΕΡΙΣΟΥ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΑΣΣΟΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Παλιογιάννη Σωτήρη 
(καφετέρια σνακ µ̟αρ 
SEA SIDE)  

Οµ̟ρέλες-ξα̟λώστρες Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΛΑΡΟΥ 

   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΠΥΛΑΡΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
τουριστικού 
καταστήµατος Ιωάννη 
Βρεττού 

Θαλάσσια αθλήµατα  
15 τ.µ. 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΛΟΥΡ∆ΑΤΑ 
Έµ̟ροσθεν  
ε̟ιχείρησης  
Θωµάτου Κρήτης-
Ειρήνης  
(ενοικιαζόµενα 
δωµάτια  Thomatos 
Apartments)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του και όχι 
̟έραν των 500 
τ.µ. 

 

ΣΒΟΡΩΝΑΤΑ-
ΑΜΜΕΣ 
έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Αγγελικής Τραυλού  
(καφετέρια σνακ 
µ̟αρ)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

 



∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΣΑΜΗΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΣΑΜΗ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης Ηλία 
Φάβρου  (εστιατόριο-
σνακ µ̟αρ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ) 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Αναστασίου 
Βαλλάτου  
(καφετέρια-σνακ 
µ̟αρ ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ)  
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΑΝΤΙΣΑΜΟΣ 
Έµ̟ροσθεν 
ε̟ιχείρησης 
Βουτσινάς Γεράσιµος 
Ε.Ε.  (εστιατόριο-
καφετέρια-µ̟αρ 
ΜΟJITO) 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ    ΠΑΛΙΚΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΤΑΝΟΙ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Γρηγόρη Παντό̟ουλου 
(εστιατόριο  ΞΟΥΡΑΣ)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Μαρίας Γιουβανάκη  
(εστιατόριο)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν  ε̟ιχείρησης 
Χριστίνας-Σεβαστής Κούτση 
(εστιατόριο ΜΕΛΤΕΜΙ)   

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης  
Αδελφοί Ευαγγελάτου ΑΞΤΕ 
(εστιατόριο ∆ελφίνια)   
 

 
Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 
 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 



ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Λεγάτου Βασιλείου (καφετέρια 
–ανοικτό µ̟αρ)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες-
θαλάσσια σ̟ορ 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΞΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Λεγάτου Βασιλείου  
(ψητο̟ωλείο-καφετέρια)  
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΠΕΤΑΝΟΙ  ΠΑΛΙΚΗΣ 
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
Πετράτου Ερασµίας 
(εστιατόριο-ψησταριά)  

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΦΙΚΙΑ  
Έµ̟ροσθεν ε̟ιχείρησης 
∆ηµητρίου Μεσσάρη 
(ενοικιαζόµενα δωµάτια) 
 

Οµ̟ρέλες-
ξα̟λώστρες 

Όσο η ̟ροβολή 
του 

 

ΛΕΠΕ∆Α ΛΗΞΟΥΡΙ 
Έµ̟ροσθεν Ε̟ιχείρησης 
Παναγή Έρτσου 

Οµ̟ρέλες - 
Ξα̟λώστρες  

 
Όσο η ̟ροβολή 
του 

 
 

ΛΗΞΟΥΡΙ 
Αθλητικός Όµιλος Ληξουρίου 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 

Οµ̟ρέλα µε δύο 
καρέκλες 

15 τ.µ.  

    
 

 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. 51/2013 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 10-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 19213 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 
Μαΐου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 51 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & 
σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου» 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών αναφορικά µε το 
ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης 
Ληξουρίου» 
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων – Σηµατοδότησης,  Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών 

Μεταφορών, Τοπογραφικών Εργασιών, Κτηµατολογίου 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Π ρ ο ς   τ η ν  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ : Ερευνητικό Πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & Σήµανση 

Περιοχής Πόλης Ληξουρίου» 
 

Ιστορικό του ερευνητικού προγράµµατος: 

Με την υπ’ αριθµ. 14/31.08.07 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του τ. ∆ήµου Παλικής εγκρίθηκε την απευθείας ανάθεση ερευνητικού 

προγράµµατος στο Πανεπιστήµιο Πατρών που σχετίζεται µε την 

κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήµανση στην περιοχή πόλης Ληξουρίου. 



Με την υπ’ αριθµ. 9356/19.11.07 Σύµβαση Ανάθεσης Ερευνητικού 

Έργου, ανατέθηκε από τον τ. ∆ήµο Παλικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών η 

ανάληψη ερευνητικού προγράµµατος µε τον τίτλο του θέµατος η οποία θα είχε 

ως σκοπό: 

(α) την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης στην περιοχή της 

πόλης Ληξουρίου 

(β) την τροποποίηση και την αναδιαµόρφωση υφιστάµενων ρυθµίσεων 

 Το συµβατικό κόστος του ερευνητικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 

12.120€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 

∆ήµου. 

 Η υποβολή του ερευνητικού προγράµµατος είχε γίνει αρχικά στον τ. 

∆ήµο Παλικής στις 18.03.08 (κατά δήλωση του υπεύθυνου του ερευνητικού 

προγράµµατος στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 35466/23.08.11 έγγραφό του). 

 Με την υπ’ αριθ. 37/05.08.11 Απόφασή του, το Συµβούλιο της ∆. Κ. 

Ληξουρίου πρότεινε την αποδοχή του ερευνητικού προγράµµατος. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35466/23.08.11 έγγραφο του υπεύθυνου του 

ερευνητικού προγράµµατος, υποβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς εκ νέου 

αντίγραφο του ερευνητικού προγράµµατος. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 11476/26.03.12 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, 

αντίγραφο του προγράµµατος (ως υποβλήθηκε) εστάλη στον Αντιδήµαρχο 

Παλικής και την ∆. Κ. Ληξουρίου για τις δικές τους απόψεις. 

Αφού εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος δεν υπήρξε έγγραφη 

απάντηση, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 17217/04.05.12 έγγραφο της Υπηρεσίας 

µας, έγιναν στους ερευνητές ορισµένες παρατηρήσεις-επισηµάνσεις που 

αφορούν τα παραδοτέα του ερευνητικού προγράµµατος.  

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 38438/11.09.12 έγγραφό του, ο υπεύθυνος του 

ερευνητικού προγράµµατος υπέβαλε εκ νέου αντίγραφο του ερευνητικού 

προγράµµατος στο οποίο, κατά δήλωσή του, είχαν γίνει οι απαιτούµενες 

συµπληρώσεις. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 44400/17.10.12 έγγραφο διαβιβάστηκε η 

Εισήγηση της Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία αποφάσισε 
«να γίνει πρόσκληση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην ερευνητική οµάδα του 

ερευνητικού προγράµµατος για συνάντηση στην Κεφαλονιά ώστε να παρουσιαστούν 

οι απόψεις των ερευνητών, της Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου 

φορέα και στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί η µορφή του ερευνητικού προγράµµατος 

και να προωθηθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του και αποδοχής του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» 

Η συνάντηση δεν πραγµατοποιήθηκε διότι µε τα υπ’ αριθµ. 

51724/07.12.12 και 52209/10.12.12 έγγραφα υποβλήθηκε εκ νέου το 



ερευνητικό πρόγραµµα αφού είχαν ενσωµατωθεί σε αυτό οι προτάσεις της 

Υπηρεσίας. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 51724, 52209/17.12.12 η Υπηρεσία ζήτησε 

επιπλέον διευκρινίσεις από τους ερευνητές για τη συµπλήρωση του φακέλου  

του προγράµµατος (ηλεκτρονική υποβολή, στάθµευση κτλ) οι οποίες, τελικά, 

υποβλήθηκαν µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 8633/28.02.13 και 11614/20.03.13 

έγγραφα. 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η προτεινόµενη λύση οργάνωσης της 

κυκλοφορίας πληροί τις προδιαγραφές που τέθηκαν για το συγκεκριµένο 

ερευνητικό πρόγραµµα και ικανοποιεί τις συµβατικές απαιτήσεις και υπό αυτό 

το πρίσµα εξετάζεται από τους τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που 

µετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης του  προγράµµατος. Είναι, όµως 

αυτονόητο ότι πιθανόν η προτεινόµενη λύση να µην ικανοποιεί πλήρως όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς και όλους τους κατοίκους της πόλης οι οποίοι, 

ενδεχοµένως, να θεωρούν ότι «θίγονται» από τις προτεινόµενες 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις του προγράµµατος (πχ. από τη µονοδρόµηση 

οδών). 

 Σηµειώνεται ότι το ερευνητικό πρόγραµµα είναι ενταγµένο στο Τεχνικό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2013 µε κωδικό 80.8123.08 και πίστωση 

12.120,00€. 

 Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του 

Ν.3852/2010, τα άρθρα 75 και 82 του Ν. 3463/06 και τα άρθρα 10 και 52 του 

Ν. 2696/99 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  
 

την έκφραση θετική γνωµοδότησης της Επιτροπής και την 

προώθησή του ερευνητικού προγράµµατος για παραλαβή από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σχετικά. 
Το λόγο πήρε η Κα Κατσαϊτη Ελπίδα η οποία είναι από το Ληξούρι και επεσήµανε 
ότι η κυκλοφοριακή µελέτη είναι καθοριστική για το Ληξούρι, περιλαµβάνει νέα 
δεδοµένα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, γιατί ενδεχοµένως µπορεί να 
προκαλέσουν αντιδράσεις στους πολίτες και πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής πριν 
γνωµοδοτήσουν να παραπέµψουν εκ νέου το θέµα στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Ληξουρίου  για σχετική γνωµοδότηση. 



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

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Συµφωνεί µε την πρόταση της Κας Κατσαϊτη Ελπίδας και παραπέµπει εκ νέου το 
θέµα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου λόγω της σοβαρότητας αλλά και της 
σπουδαιότητας που έχει η κυκλοφοριακή µελέτη για την πόλη του Ληξουρίου 
προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά παρουσία πολιτών και φορέων που θα 
συντονίσει η ∆ηµοτική Κοινότητα. 
 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση της Κας Αντωνάτου Γερασιµούλας 
σχετικά µε χορήγηση αδείας διάνοιξης και διαµόρφωσης πεζοδροµίου στο Αργοστόλι 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 52/2013 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. Σπ. Παρίση) 

2. Κα Αντωνάτου Γερασιµούλα  
Χαροκόπου & ∆ελλαδέτσιµα 15  
Αργοστόλι 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 10-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 19215 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                 ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                   

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 52 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε αίτηση της Κας Αντωνάτου Γερασιµούλας σχετικά µε 
χορήγηση αδείας διάνοιξης και διαµόρφωσης πεζοδροµίου στο Αργοστόλι 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την από 21-3-2013 αίτηση της Κας Αντωνάτου Γερασιµούλας µε την 
οποία ζητεί τη διάνοιξη και διαµόρφωση πεζοδροµίου µε δικές της δαπάνες µπροστά 
από την ιδιοκτησία της στη συµβολή των οδών Χαροκόπου & ∆ελλαδέτσιµα στο 
Αργοστόλι στο Ο.Τ. 256. Επίσης ζητά τη δωρεάν κατάληψη του πεζοδροµίου για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκέσουν οι εργασίες. 

Επί του αιτήµατος η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τα εξής: 
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ 
             Ο.Τ. 256 ΕΝΤΟΣ   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η    
 

∆/ΝΣΗΣ 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. 11854/21-3-13 αίτηση της η κ. Ατωνάτου Γερασιµούλα, 
την οποία σας διαβιβάζουµε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 
εισήγησης, ζητεί την διάνοιξη και διαµόρφωση πεζοδροµίου µε δικές της δαπάνες 
µπροστά από την ιδιοκτησία της στη συµβολή των οδών Χαροκόπου & 
∆ελλαδέτσιµα στο Αργοστόλι στο Ο.Τ 256. Επίσης ζητά τη δωρεάν κατάληψη του 
πεζοδροµίου για όσο χρονικό διάστηµα διαρκέσουν οι εργασίες. 

Από την από 29-3-13 αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας 
διαπιστώθηκε ότι υφίσταται εντός του κοινόχρηστου χώρου βραχώδες γαία σε 



επιφάνεια 14,55 τ.µ η οποία περικλείεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Α. Εντός του 
τµήµατος αυτού υφίσταται µπαζωµένη βεράντα και εξώστης πλάτους 0,65 µέτρα και 
είναι πακτωµένοι δύο (2) σιδερένοι προεντατήρες που στηρίζουν κολώνα της ∆ΕΗ. 
Επίσης έχει κατασκευαστεί παλιά λίθινη τοιχοποιία η οποία εγκιβωτίζει το έδαφος 
της ιδιοκτησίας. Η υπόλοιπη επιφάνεια του αδιαµόρφωτου πεζοδροµίου είναι 
χωµατώδες-ηµιβραχώδες και εφάπτεται στο όµορο όριο µε αδιαµόρφωτο πεζοδρόµιο. 
Το κρασπεδόρειθρο υφίσταται διαµορφωµένο και απέχει σήµερα 1,00 -2.00 µέτρα 
και 2.80 µέτρα από τη ρυµοτοµική γραµµή όταν διανοιχθεί..Eπάνω στο βραχώδες 
προς διάνοιξη τµήµα υπάρχουν σωλήνες ύδρευσης, στο πεζοδρόµιο δύο ρολόγια 
παροχής νερού και στο κράσπεδο φρεάτιο απορροής όµβριων υδάτων. Επίσης 
υφίσταται δεντροστοιχία από 3 δέντρα. 
         Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας, λαµβάνοντας την τεχνική έκθεση της  κ. 
Μούτη Μαργαρίτας πολιτικού µηχανικού, την οποία επίσης διαβιβάζουµε και 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγηση και έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 20 του Ν.4067/12 ( Ν.Ο.Κ) 
2. το άρθρο 24 του Κτιριοδοµικού Kανoνισµoύ (ΦΕΚ 59∆΄/3-2-89) 
3. το άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10. 

 
 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ µ ε  
Α. ∆ιάνοιξη και διαµόρφωση του πεζοδροµίου 
Α.1 Να δοθεί άδεια διάνοιξης και διαµόρφωση του πεζοδροµίου έως την ρυµοτοµική γραµµή 
και σε υψόµετρο αντίστοιχο µε το διαµορφωµένο πεζοδρόµιο της γειτνιάζουσας ιδιοκτησίας, 
µε την προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης να αναλάβει (µε ιδιώτη διπλωµατούχο µηχανικό) όλα τα 
προβλήµατα στατικής φύσεως του κτιρίου που πιθανόν θα προκύψουν, σύµφωνα µε τις εξής 
οδηγίες: 

• Να γίνει διάνοιξη στο τµήµα που καταλαµβάνει χώρο εντός πεζοδροµίου µε γενική 
εκσκαφή, κατεδάφιση τµήµατος µπαζωµένης βεράντας,  φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά εδαφών και υλικών οποιαδήποτε συστάσεως.  

• Το πεζοδρόµιο θα έχει εγκάρσια κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου. 
• Η πλακόστρωση συνολικά σε όλη την υπό διαµόρφωση επιφάνεια, να γίνει µε  
     λευκές τσιµεντόπλακες αντιολισθηρές πάχους 5εκ.και διαστάσεων 50χ50 εκ. 
• Η βάση της πλακόστρωσης θα είναι συµπυκνωµένου υλικού 3Α και σκυρόδεµα 

πάχους 12 εκατοστά ελάχιστο. 
• Απαγορεύεται η δηµιουργία διαφορετικής στάθµης πεζοδροµίων µεταξύ 

γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών 
• Κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στη συµβολή των οδών τηρούµενων των σχετικών 

προδιαγραφών 
• Να υπάρξει µέριµνα ώστε η σκάλα που βρίσκεται στη συµβολή των δηµοτικών οδών 

να µην εµποδίζει την κυκλοφορία των πεζών. 
• Απαγορεύονται γενικά οι ζαρντινιέρες ή/και φύτευση και τα κινητά ή µη εµπόδια 

υπέρ της ανεµπόδιστης και διαµήκους κυκλοφορίας πεζών, αλλά µόνο η κατασκευή 
πλαισίων κηπαρίων όπου απαιτείται για τη διατήρηση των δέντρων. 

• Η απορροή των όµβριων υδάτων γίνεται µε ελεύθερη ροή και µε τα υφιστάµενα 
φρεάτια.     

• Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στη διαµόρφωση πεζοδροµίου, θα τηρούν τις 
ισχύουσες προδιαγραφές περί δηµοσίων έργων, θα είναι πιστοποιηµένα (όπου 
απαιτείται CE-EN) και τυχαίνουν της έγκρισης της επιβλέπουσας υπηρεσίας µας. 

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 καθώς επίσης να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. 
 



Β. . . . Προϋποθέσεις    
Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την εκτέλεση των εργασιών είναι: 

• Η ∆ΕΥΑ ∆ήµου Κεφαλλονιάς να αναλάβει ως αρµόδια την επίβλεψη διατήρησης του 
φρεατίου όµβριων υδάτων και τα ρολόγια παροχής νερού.  

• Η ∆.Ε.Η Κεφαλονιάς, να αποµακρύνει τους προεταντήρες στήριξης κολώνας της 
∆.Ε.Η (µε τη κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του ∆ήµου). 

• Για την έναρξη των εργασιών ο ιδιοκτήτης να ειδοποιήσει την υπηρεσία µας,  τη 
∆.Ε.Υ.Α.Κ και τη ∆.Ε.Η Κεφαλλονιάς και ταυτόχρονα να υποβληθεί 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   5-4-2013 

 
     Ο εισηγητής                                                     Θεωρήθηκε  
                                                                         Ο προϊστάµενος 
    Παρίσης Σπύρος                                             Παναγής ∆ελακάς 
Αρχιτέκτων µηχανικός                                       Πολιτικός µηχανικός 

 
Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν 
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση 

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 και 20 του Ν. 4067/12 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Κάνει αποδεκτή την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γνωµοδοτεί 
θετικά όσον αφορά την αίτηση της Κας Αντωνάτου Γερασιµούλας  µε την οποία ζητεί τη 
διάνοιξη και διαµόρφωση πεζοδροµίου µε δικές της δαπάνες µπροστά από την 
ιδιοκτησία της στη συµβολή των οδών Χαροκόπου & ∆ελλαδέτσιµα στο Αργοστόλι 
στο Ο.Τ. 256 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται 
στην εισήγηση. 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα)  της κας Ποζιού 
Ευτυχίας  στη Σκάλα   ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 53/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα Ποζιού Ευτυχία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 18359 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 
Μαΐου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 53 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα)  της κας Ποζιού Ευτυχίας  στη 
Σκάλα   ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Κας Ποζιού Ευτυχίας και 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) στην Τοπική 
Κοινότητα Σκάλας  ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 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 Ποζιού Ευτυχία προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος  επιχείρησης µαζικής εστίασης πρόχειρου γεύµατος (κρύα κουζίνα) 
στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας  ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 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 λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης λιανικού & χονδρικού εµπορίου τροφίµων και ποτών της κας Βινιέρη 
Τσαµάλε Οµόνοιας Ευτυχίας του Γερασίµου στα Σβορωνάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας 
Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 54/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Κα Βινιέρη Τσαµάλε Οµόνοιας Ευτυχίας του Γερασίµου 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 18352 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 54 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης 
λιανικού & χονδρικού εµπορίου τροφίµων και ποτών της κας Βινιέρη Τσαµάλε 
Οµόνοιας Ευτυχίας του Γερασίµου στα Σβορωνάτα  ∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Κας Βινιέρη Τσαµάλε 

Οµόνοιας Ευτυχίας του Γερασίµου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης λιανικού & χονδρικού 
εµπορίου τροφίµων και ποτών στην Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων  ∆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 Βινιέρη Τσαµάλε Οµόνοια Ευτυχία του Γερασίµου προέγκριση 
αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος  επιχείρησης λιανικού & χονδρικού 
εµπορίου τροφίµων και ποτών στην Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων  ∆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 λειτουργίας καταστήµατος µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος του κ. Κόµητα ∆ηµητρίου του Γερασίµου στα Λουρδάτα 
∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 55/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κόµητα ∆ηµήτριο του Γερασίµου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 17084 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 
Μαΐου  

2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 55 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος του κ. Κόµητα ∆ηµητρίου του Γερασίµου στα Λουρδάτα 
∆ηµοτ. Ενότητας Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Κόµητα ∆ηµητρίου 

του Γερασίµου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος στην Τοπική Κοινότητα 
Λουρδάτων ∆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 στον κ. Κόµητα ∆ηµήτριο του Γερασίµου προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος  µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος στην Τοπική 
Κοινότητα Λουρδάτων  ∆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 λειτουργίας καταστήµατος µικτής 
επιχείρησης «Λιανικού & χονδρικού εµπορίου και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο 
λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – λιανικής διάθεσης τροφίµων, επιχείρηση µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος» της κας Αικατερίνης Χατζηνά στο Πυργί ∆ηµοτ. 
Ενότητας Σάµης 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 56/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Αικατερίνη Χατζηνά 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 24-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 15498 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 56 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Λιανικού & 
χονδρικού εµπορίου και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών 
ποτών – λιανικής διάθεσης τροφίµων, επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους 
γεύµατος» της κας Αικατερίνης Χατζηνά στο Πυργί ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κας Χατζηνά Αικατερίνης 

και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
«Λιανικού & χονδρικού εµπορίου και επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο 
οινοπνευµατωδών ποτών – λιανικής διάθεσης τροφίµων, επιχείρηση µαζικής 
εστίασης πλήρους γεύµατος» στην Τοπική Κοινότητα Πυργί ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης 
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 Χατζηνά Αικατερίνη προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος  «Λιανικού & χονδρικού εµπορίου και επιχείρηση προσφοράς κατά 
κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – λιανικής διάθεσης τροφίµων, επιχείρηση 
µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος» στην Τοπική Κοινότητα Πυργίου ∆ηµοτ. 
Ενότητας Σάµης 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 λειτουργίας καταστήµατος πλήρους 
γεύµατος της κας Αθανασίας Κλουβάτου στο Πυργί ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 57/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Αθανασία Κλουβάτου 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 12316 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 57 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος πλήρους 
γεύµατος της Κας Αθανασίας Κλουβάτου στο Πυργί ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κας Αθανασίας 

Κλουβάτου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος πλήρους γεύµατος στην Τοπική Κοινότητα Πυργί ∆ηµοτ. Ενότητας 
Σάµης 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 Αθανασία Κλουβάτου προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος  πλήρους γεύµατος στην Τοπική Κοινότητα Πυργίου ∆ηµοτ. Ενότητας 
Σάµης 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 λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης λιανικού εµπορίου (σούπερ µάρκετ) του κ. Πολλάτου ∆ιονύσιου του 
Ευαγγέλου στα Κοκύλια ∆ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 58/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Πολλάτο ∆ιονύσιο 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 10504 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 58 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
επιχείρησης λιανικού εµπορίου (σούπερ µάρκετ) του κ. Πολλάτου ∆ιονυσίου του 
Ευάγγελου στα Κοκύλια ∆ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Πολλάτου ∆ιονυσίου 

του Ευάγγελου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας 
λειτουργίας καταστήµατος επιχείρησης λιανικού εµπορίου (σούπερ µάρκετ) στα 
Κοκύλια ∆ηµοτ. 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. Πολλάτο ∆ιονύσιο του Ευαγγέλου προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος  επιχείρησης λιανικού εµπορίου (σούπερ µάρκετ) στα 
Κοκύλια  ∆ηµοτ. 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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας του κ. 
Κοκκόση Φωτίου του Λεωνίδα στη θέση κρύα βρύση Πυργίου ∆.Ε. Σάµης 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 59/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κοκκόση Φώτιο 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 8-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 16414 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κοκκόση 
Φωτίου του Λεωνίδα στη θέση κρύα βρύση Πυργίου ∆.Ε. Σάµης 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. Κοκκόση Φωτίου του 

Λεωνίδα και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας κινητής καντίνας στη θέση Κρύα Βρύση στην Τοπική Κοινότητα 
Πυργίου ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης 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. Κοκκόση Φώτιο του Λεωνίδα προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας κινητής καντίνας στη θέση «Κρύα Βρύση» στην Τοπική Κοινότητα 
Πυργίου  ∆ηµοτ. Ενότητας Σάµης επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας της 
κινητής καντίνας. 

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



 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας της κας 
Σταµάτη Μαρίας  στη θέση Καµίνια στο Ρατζακλί  ∆.Ε. Ελειού Πρόννων 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 60/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Σταµάτη Μαρία 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 2788 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 60 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας της κας Σταµάτη 
Μαρίας  στη θέση Καµίνια στο Ρατζακλί  ∆.Ε. Ελειού Πρόννων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κας Σταµάτη Μαρίας και 

συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
κινητής καντίνας στη θέση Καµίνια στο Ρατζακλί  ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 
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 Σταµάτη Μαρία προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κινητής 
καντίνας στη θέση Καµίνια στο Ρατζακλί  ∆ηµοτ. Ενότητας Ελειού Πρόννων επειδή 
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας της 
κινητής καντίνας. 

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



 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας της κας 
Χριστοφοράτου Ελένης  στη θέση αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου εντός 
ιδιωτικού χώρου   

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 61/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Χριστοφοράτου Ελένη 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-5-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 455 
∆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 7ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 7η 

Μαΐου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 61 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε προέγκριση αδείας κινητής καντίνας της κας 
Χριστοφοράτου Ελένης  στη θέση αεροδρόµιο – Μηνιές ∆.Ε. Αργοστολίου εντός 
ιδιωτικού χώρου   

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 7η Μαΐου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:30, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 18285/2-5-2013 
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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Γεράσιµος Βαγιωνίτης 

      3.       Μαρία Κουνάδη    3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Παπαδάτος Νικόλαος (αν/κό µέλος) 4. Σταµούλης Κυριάκος  

5.      Κατσαϊτη Ελπίδα (αν/κό µέλος)  
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κας Χριστοφοράτου 

Ελένης και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας κινητής καντίνας στη θέση αεροδρόµιο Μηνιές  ∆ηµοτ. Ενότητας 
Αργοστολίου εντός ιδιωτικού χώρου 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 Χριστοφοράτου Ελένη προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
κινητής καντίνας στη θέση αεροδρόµιο Μηνιές  ∆ηµοτ. Ενότητας Αργοστολίου εντός 
ιδιωτικού χώρου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας της 
κινητής καντίνας. 

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


