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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 37 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  18 η  ∆εκεµβρίου  2018 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  την  18 η  ∆εκεµβρίου   του έτους 2018, ηµέρα   Τρίτη       και ώρα  
12:30 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   34773/ 14-12-2018   έγγραφη πρόσκληση 
της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  πέντε   (5) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Γαρµπή Σοφία                                                                                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                         Μιχαλάτος Θεόφιλος                                                                                                                                   
3.  Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                           Παπαδάτος Νικόλαος                                                                     
4.   Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                         Νικόλαος Γκισγκίνης                                                                                         
5. Kωνσταντάκης Άγγελος  
 ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  363 / 2018                                                                                Α∆Α: ΩΖΛΝΩΕ5-ΟΝΩ 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον Καθορισµό τέλους χρήσης κοιν/στων χώρων στην 
Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου –Πλατεία Καµπάνας Αργοστολίου και κεντρική Πλατεία Ληξουρίου. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη     το 
µοναδικό θέµα    ηµερήσιας διάταξης: « Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον Καθορισµό τέλους χρήσης 
κοιν/στων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου –Πλατεία Καµπάνας Αργοστολίου και κεντρική Πλατεία 
Ληξουρίου» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 

Με τις  60 -61 & 62/2018 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γνωµοδοτούν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τα παρακάτω:  

Α) την παραχώρηση τµήµατος της κεντρικής πλατείας Ληξουρίου στην κ. Λυκούδη Αλεξάνδρα του 
Κωνσταντίνου για τοποθέτηση παιγνιδιών κατά την εορταστική περίοδο από 12/12/2018 έως 
12/01/2019. 
Β) την παραχώρηση στον κ.  Λυκούδη Σπυράγγελο  χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας στην 
τοποθεσία «Πλατεία Καµπάνας» Λιθόστρωτο Αργοστολίου για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών 
τη χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία µε τον εµποροεπαγγελµατικό 
σύλλογο Κεφαλλονιάς µε σκοπό την οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Και  
Γ) την παραχώρηση στην κ.  Λεγάτου Αννέτα χώρου στην κεντρική πλατεία  Αργοστολίου για 
τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών τη χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  σε συνεργασία 
µε την ΚΕ∆ΗΚΕ στα πλαίσια οργάνωσης χριστουγεννιάτικου χωριού. 
 Ζητείται  από την Οικονοµική Επιτροπή τον καθορισµό του τέλους χρήσης των  εν λόγω κοινόχρηστων  
χώρων. 
Με την από 17-12-2018 εισήγηση του ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικώς Υπηρεσιών κ. 
Γεράσιµος Παυλάτος εισηγείται τον καθορισµό των εν λόγω τελών όπως παρακάτω:  
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Σε σχέση µε τον καθορισµό τέλους χρήσης κοιν/στων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου - 
 Πλατεία Καµπάνας και Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου   
 
προτείνουµε τα παρακάτω εφάπαξ ποσά τελών : 
ποσό 500€ για την Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου 
ποσό 300€ για την Πλατεία Καµπάνας και  
ποσό 300€ για την Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου 

 

                                                                                   από την Οικονοµική Υπηρεσία                
                                                                                                         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΥΛΑΤΟΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Η Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον 
καθορισµό τέλους χρήσης κοιν/στων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου -  Πλατεία Καµπάνας 
και Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν:  Γαρµπή Σοφία  -Κωνσταντάκης Άγγελος  –Κουρκουµέλης Ηλίας –Ανουσάκης 
Νικόλαος   και Παπαναστασάτος Γεράσιµος. 
Και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις 60-61 &62/2018 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
   την παραπάνω εισήγηση  της   Αρµόδιας Υπηρεσίας  
και την εισήγηση της Προέδρου  :   
 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς πρόταση για  την επιβολή τέλους χρήσης  

Κοινοχρήστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου -  Πλατεία Καµπάνας και Κεντρική 
Πλατεία Ληξουρίου για την για τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών και οργάνωση εκδηλώσεων τη 
χρονική περίοδο Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  εφάπαξ  όπως παρακάτω:  
 

α) για την Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου ποσό 500,00 €  
 
β)για την Πλατεία Καµπάνας  ποσό 300,00 €                              και  
 
γ) για την Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου ποσό 300,00 €  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                       Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                               
                                                                                                          Παπαναστασάτος Γεράσιµος                                                                        
                                                                                                                      Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                       
                                                                                                                   Kωνσταντάκης Άγγελος  
     Σοφία Γαρµπή  
   Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.  
 
 
 
 
                    

 


