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  Πίνακας Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

  Της 6ης τακτικής συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  12η   Απριλίου 
2016   ηµέρα Τρίτη και  ώρα  18.30. 
 
110/2016  Ε.Η. Έγκριση ψηφίσµατος λαϊκής συνέλευσης ∆.Ε.  Πυλάρου στις 
08/04/2016. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
111/2016 Ε.Η. ∆ιόρθωση της αριθµ. 97/2016 προηγούµενης απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: Έγκριση διακοπής εργασιών κατά την διάρκεια 
της Τουριστικής περιόδου για το έργο «∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ 
– ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
 
112/2016 Ε.Η. Ανακήρυξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας σε Επίτιµο ∆ηµότη του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
 
113/2016 Ε.Η. Ορισµός Υπόλογου ∆ιαχειριστή και Υπεύθυνου Λογαριασµού για 
το έργο: «Ανέγερση του Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου Β΄Φάση» µε 
κωδικό 2016 ΕΠΟ 2210003 MIS 5000113. 

Εγκρίνεται Οµόφωνα 
 
114/2016 Ε.Η. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς.     

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
 
115/2016 Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης αυτής µε τίτλο: 



Προµήθεια µελανιών – µελανοταινιών – τόνερ. 
Εγκρίνεται Οµόφωνα 

 
116/2016 Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης αυτής µε τίτλο: 
Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος (νέα µελέτη). 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
  
117/2016 Συµµετοχή του ∆ήµου Κεφ/νιάς στην υποβολή πρότασης µε επικεφαλής 
εταίρο τον ∆ήµο Ρόδου, που αφορά την δηµιουργία δικτύου κρουαζιέρας µεταξύ 
των συµµετεχόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG V- 
B BALKAN – MED 2014 – 2020. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
118/2016 Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοιν. Ένταξη των ΡΟΜΑ που 
διαµένουν στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς σύµφωνα µε την αριθµ. 
135/2013 απόφαση του ∆.Σ. Κεφ/νιάς .  

Εγκρίνεται Οµόφωνα 
 
119/2016 Έγκριση µελέτης και προσδιορισµός εκτέλεσης διαγωνισµού αυτής µε 
τίτλο: Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού Παιδικών Χαρών ∆.Ε. Πυλαρέων, 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
120/2016 Έγκριση µελέτης και προσδιορισµός εκτέλεσης διαγωνισµού αυτής µε 
τίτλο:Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού Παιδικής Χαράς ∆.Ε. Αργοστολίου 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
 121/2016 Μη επανασύσταση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας – Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
της που θα ασκούνται από το ∆ήµο 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
122/2016 Έγκριση µελέτης και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης αυτής µε τίτλο: 
«Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης 
και σπηλαίου ∆ρογκαράτης ∆.Ε. Σάµης. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
123/2016 Μεταβίβαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής των αρµοδιοτήτων που πηγάζουν από το άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ118 Α/15-05-2014) «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήµατος και άλλες διατάξεις». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
124/2016 Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για 
την κατάρτιση των µητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015 



Εγκρίνεται Οµόφωνα 
 
125/2016 Έγκριση της αρ. 4/2016 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ για την άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 
σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ.236.  

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
126/2016 Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2016-17. 

Εγκρίνεται Οµόφωνα 
 
127/2016 Παραλαβή της οριστικής µελέτης µε τίτλο Προµελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το έργο ΜΟΝΑ∆Α ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
  
128/2016 Εισήγηση για έγκριση µετακίνησης Α/∆ηµάρχου κυρίου Ευάγγελου Κεκάτου. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
  
129/2016 Έγκριση των  αρ. 91/2015, 98/2015, 103/2015 και 113/2015  αποφάσεων 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ)  

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
130/2016 Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων ετών 2013, 2014 και 2015 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του ∆. Κεφ/νιάς (αρ. 20/2014, 2/2015 και 1/2016 
αποφάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
  
 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή τουςως τρίτο µέλος στην 
Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου µε τίτλο:  
α) Αγροτική οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Λειβαθούς 
β)Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Αποσύρθηκε 
 
 
 
                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                                             ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ  
 

 

 


