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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 
                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
 της  1ης ( κατεπείγουσας    )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   27 η  
Ιανουαρίου  2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 27  η  Ιανουαρίου του έτους  2017, ηµέρα  Παρασκευή    και ώρα 11: 
00  το πρωί   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 1906/24-01-
2017 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν 
παρόντες   τα  πέντε  (5) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
   2.  Κατσιβέλης Γεώργιος                                                                    Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                       
   3. Γάκης Μιχαήλ                                                                                  Σαµούρης Σπυρίδων 
   4  Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5. Παπαδάτος Νικόλαος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                           Κωνσταντάκης Άγγελος   
                                                                                                                Τζωρτζάτος Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  αναφέρει στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω:   

Με την αρίθ. πρωτ. 1906/24-01-2017 έγγραφη πρόσκληση µου καλείστε σε κατεπέιγουσα 
συνεδρίαση για την συζήτηση των θεµάτων:  
   1. Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την µεταφορά της πιάτσας 
ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου. (Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ λόγω των 
εκτελούµενων εργασιών στην κεντρική πλατεία). 
   2. Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την κυκλοφοριακή ρύθµιση 
διέλευσης οχηµάτων γκαράζ 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου.  (Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των µαθητών στα Σχολεία τους) . 
   3. Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την κοπή επικινδύνων 
δένδρων στην είσοδο των Χαβριάτων ∆.Ε  Ληξουρίου. (Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των πολιτών) . 
   4. Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού 
προϋφιστάµενης του έτους 1923. (Το θέµα κρίνεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ προκειµένου να συνταχθούν 
συµβόλαια αγοροπωλησίας ) . 
Καλείστε να αποφασίσετε για τον ορισµό της παρούσας συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ.  
Τον ορισµό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας στο σύνολο των θεµάτων  ψηφίζουν : 
Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος Ευάγγελος  -Γάκης Μιχαήλ και Παπαδάτος 
Νικόλαος. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   1  /2017                                                       Α∆Α: Ω2ΞΝΩΕ5-Υ∆1 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την προσωρινή 

µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος   το 1ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και  
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την προσωρινή µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ 
της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου.».έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το µε αρίθ. πρωτ. 
865/1581/2063/26-01-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε το οποίο διαβιβάζει την 
εισήγησή της για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΑΤΣΑΣ ΤΑΞΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
 Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, υπάρχει εγκατεστηµένη µία πιάτσα ΤΑΞΙ, που βρίσκεται 
έναντι του παλαιού ∆ηµαρχείου, σύµφωνα µε την κυκλοφοριακή µελέτη (Μάιος/2009) της πόλεως του 
Αργοστολίου, που εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου µε την υπ' 
αριθµ. 240/2009 απόφασή του. 
 Λόγω της εκτέλεσης των εργασιών του δηµοπρατηµένου δηµόσιου έργου µε τίτλο «Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου», κρίνεται απαραίτητη η µετακίνηση της εν λόγω θέσης 
στάσης/στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ, που βρίσκεται εντός του χώρου εκτέλεσης του έργου, και που 
εµποδίζει την υλοποίησή του σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 Η µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου (ως πρωτεύουσα του 
Νοµού), καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (πρώην Νοµάρχη), αφού προηγηθούν, 
αιτιολόγηση και χωροθέτηση από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η 
γνώµη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κεφαλληνίας, η γνώµη του Σωµατείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ 
Αργοστολίου ''ο Άγιος Γεράσιµος'', η γνώµη του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, η 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και η γνώµη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έχει προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες, για την εκπόνηση νέας 
κυκλοφοριακής µελέτης της πόλεως του Αργοστολίου, η οποία θα συµπεριλάβει και τα προς εκτέλεση 
δηµόσια έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων της πόλεως, και θα προσδιορίσει την οριστική θέση 
στάσης/στάθµευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ που µετακινείται από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου. 
 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεδοµένα, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, προτείνει τις ακόλουθες τρεις (3) εναλλακτικές θέσεις προσωρινής χωροθέτησης, για τη 
µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου, 
 στη θέση «Α» (χωρητικότητας περίπου 10 οχηµάτων) επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Χαροκόπου 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Καλυψούς Βεργωτή 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή προς την οδό Χαροκόπου, ή 
 στη θέση «Β» (χωρητικότητας περίπου 20 οχηµάτων) επί της Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ρόκκου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Καλυψούς 
Βεργωτή (αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της ανατολικής πλευράς της Λεωφ. 
Γεωργίου Βεργωτή και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ρόκκου Βεργωτή προς την οδό 
Καλυψούς Βεργωτή, ή 
 στη θέση «Γ» (χωρητικότητας περίπου 12 οχηµάτων) επί της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ηλία Ζερβού έως την διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ηλία Ζερβού προς την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή. 
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 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και το γεγονός ότι: 
 α) Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κεφαλληνίας, εξέδωσε το υπ' αριθµ. πρωτ. 1016/49/188-β/19.01.17 
έγγραφό της, µε το οποίο γνωµοδοτεί θετικά για τη θέση «Γ» προσωρινής χωροθέτησης µεταφοράς της 
εν λόγω πιάτσας ΤΑΞΙ. 
 β) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αργοστολίου ''ο Άγιος Γεράσιµος'', 
έκδωσε το υπ' αριθµ. πρωτ. 01/10.01.17 έγγραφό του, µε το οποίο γνωµοδότησε θετικά για τη θέση 
«Γ» προσωρινής χωροθέτησης µεταφοράς της εν λόγω πιάτσας ΤΑΞΙ. 
 γ) Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, έλαβε την υπ' αριθµ. 01/2017 
απόφασή του, µε την οποία γνωµοδότησε θετικά για τη θέση «Γ» προσωρινής χωροθέτησης 
µεταφοράς της πιάτσας ΤΑΞΙ. 
 δ) Το άρθρο 5 του Π.∆ 244/87 (όπως ισχύει). 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
 Να εγκριθεί η µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου λόγω της 
εκτέλεσης των εργασιών του δηµόσιου έργου ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της πλατείας 
Βαλλιάνου, στις ακόλουθες εναλλακτικές θέσεις προσωρινής χωροθέτησης, δηλαδή: 
 στη θέση «Α» (χωρητικότητας περίπου 10 οχηµάτων) επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Χαροκόπου 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Καλυψούς Βεργωτή 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή προς την οδό Χαροκόπου, ή 
 στη θέση «Β» (χωρητικότητας περίπου 20 οχηµάτων) επί της Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ρόκκου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Καλυψούς 
Βεργωτή (αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της ανατολικής πλευράς της Λεωφ. 
Γεωργίου Βεργωτή και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ρόκκου Βεργωτή προς την οδό 
Καλυψούς Βεργωτή, ή 
 στη θέση «Γ» (χωρητικότητας περίπου 12 οχηµάτων) επί της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ηλία Ζερβού έως την διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ηλία Ζερβού προς την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, 
 λαµβάνοντας υπόψιν τις γνωµοδοτήσεις, της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κεφαλληνίας, του 
Σωµατείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αργοστολίου ''ο Άγιος Γεράσιµος'' και της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου, 
 και µέχρι να εκπονηθεί και εγκριθεί η νέα κυκλοφοριακή µελέτη της πόλεως του Αργοστολίου, η 
οποία θα προσδιορίσει και την οριστική θέση στάσης/στάθµευσης της εν λόγω πιάτσας ΤΑΞΙ. 
Σε περίπτωση θετικής απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη, σχετικά µε την έγκριση µεταφοράς της 
πιάτσας ΤΑΞΙ από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου, απαιτείται και η παροχή έγκρισης, απ' την 
∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & 
Ιονίου. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω:  
α) την αρίθµ. πρωτ. 865/12-01-2017  πρόταση του Σωµατείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αργοστολίου « Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ» σύµφωνα µε την οποία προτείνεται η προσωρινή µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της 
κεντρικής πλατείας Αργοστολίου στην οδό Ευαγγελάτου Αντιόχου µε είσοδο την οδό Λάσσης και έξοδο 
την Λεωφόρο Βεργωτή µε αφετηρία πιάτσας (1ο ΤΑΞΙ) στην πλαϊνή πλευρά του φαρµακείου Καρόλγα 
(επί της οδού Ευαγγελάτου  Αντιόχου). 
 β)  το µε αρίθ. πρωτ. 1581/20-01-2017 έγγραφο του Τµήµατος της Τροχαίας Αργοστολίου  της 
Αστυνοµικής ∆/νσης Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το οποίο κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την 
Υπηρεσίας τους για την προσωρινή χωροθέτηση της µεταφοράς της πιάτσας ΤΑΞΙ θεωρούν ως   
καλύτερη επιλογή από τις τρεις προτεινόµενες θέσεις ,προτείνουν  την θέση Γ επί της οδού Αντιόχου 
Ευαγγελάτου. 
γ) την  1/23-01-2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία κατά 
πλειοψηφία προτείνεται η προσωρινή µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας 
Αργοστολίου στην οδό Ευαγγελάτου  Αντιόχου µε είσοδο την οδό Λάσσης και έξοδο την Λεωφόρο 
Βεργωτή µε αφετηρία πιάτσας (1ο ΤΑΞΙ) στην πλαϊνή πλευρά του φαρµακείου Καρόλγα (επί της οδού 
Ευαγγελάτου  Αντιόχου) . 
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την 
προσωρινή µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου την εισήγηση ως έχει της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και αναλυτικά: Να εγκριθεί η µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ από την κεντρική 
πλατεία Αργοστολίου λόγω της εκτέλεσης των εργασιών του δηµόσιου έργου ανάπλασης των 
κοινοχρήστων χώρων της πλατείας Βαλλιάνου, στις ακόλουθες εναλλακτικές θέσεις προσωρινής 
χωροθέτησης, δηλαδή: 
 στη θέση «Α» (χωρητικότητας περίπου 10 οχηµάτων) επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Χαροκόπου 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Καλυψούς Βεργωτή 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή προς την οδό Χαροκόπου, ή 
 στη θέση «Β» (χωρητικότητας περίπου 20 οχηµάτων) επί της Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ρόκκου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Καλυψούς 
Βεργωτή (αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της ανατολικής πλευράς της Λεωφ. 
Γεωργίου Βεργωτή και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ρόκκου Βεργωτή προς την οδό 
Καλυψούς Βεργωτή, ή 
 στη θέση «Γ» (χωρητικότητας περίπου 12 οχηµάτων) επί της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ηλία Ζερβού έως την διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ηλία Ζερβού προς την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, 
 Επιπρόσθετα προτείνει να ζητηθεί από το Τµήµα  της Τροχαίας Αργοστολίου  την επιβεβαίωση  
ότι και προτεινόµενες θέσεις «Α» & «Β» καλύπτουν  τις απαιτούµενες  νόµιµες  προϋποθέσεις  
προσωρινής χωροθέτησης  µεταφοράς πιάτσας ΤΑΞΙ. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Γάκης Μιχαήλ και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αρίθµ. πρωτ. 865/12-01-2017  πρόταση του Σωµατείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αργοστολίου « Ο 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ». 
την µε αρίθ. πρωτ. 865/1581/2063/26-01-2017   εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  
την 1 /23-01-2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 
το µε αρίθ. πρωτ. 1581/20-01-2017 έγγραφο του Τµήµατος της Τροχαίας Αργοστολίου  της 
Αστυνοµικής ∆/νσης Κεφαλληνίας. 

και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
1. Να εγκριθεί η µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ από την κεντρική πλατεία Αργοστολίου λόγω της 
εκτέλεσης των εργασιών του δηµόσιου έργου ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της πλατείας 
Βαλλιάνου, στις ακόλουθες εναλλακτικές θέσεις προσωρινής χωροθέτησης και αναλυτικά:  
 στη θέση «Α» (χωρητικότητας περίπου 10 οχηµάτων) επί της οδού Καλυψούς Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Χαροκόπου 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της βόρειας πλευράς της οδού Καλυψούς Βεργωτή 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή προς την οδό Χαροκόπου( εφόσον 
υπάρχει η  επιβεβαίωση  από την Τροχαία Αργοστολίου ότι  καλύπτει   τις απαιτούµενες  νόµιµες  
προϋποθέσεις  προσωρινής χωροθέτησης  µεταφοράς πιάτσας ΤΑΞΙ)  ή 
 στη θέση «Β» (χωρητικότητας περίπου 20 οχηµάτων) επί της Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ρόκκου Βεργωτή έως την διασταύρωσή της µε την οδό Καλυψούς 
Βεργωτή (αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της ανατολικής πλευράς της Λεωφ. 
Γεωργίου Βεργωτή και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ρόκκου Βεργωτή προς την οδό 
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Καλυψούς Βεργωτή( εφόσον υπάρχει η  επιβεβαίωση  από την Τροχαία Αργοστολίου ότι  καλύπτει   τις 
απαιτούµενες  νόµιµες  προϋποθέσεις  προσωρινής χωροθέτησης  µεταφοράς πιάτσας ΤΑΞΙ)    ή 
 στη θέση «Γ» (χωρητικότητας περίπου 12 οχηµάτων) επί της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου, από την ٭
διασταύρωσή της µε την οδό Ηλία Ζερβού έως την διασταύρωσή της µε την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή 
(αφετηρία της πιάτσας), µε θέση στάθµευσης επί της νότιας πλευράς της οδού Αντιόχου Ευαγγελάτου 
και µε κατεύθυνση στάθµευσης από την οδό Ηλία Ζερβού προς την Λεωφ. Γεωργίου Βεργωτή, µέχρι να 
εκπονηθεί και εγκριθεί η νέα κυκλοφοριακή µελέτη της πόλεως του Αργοστολίου, η οποία θα 
προσδιορίσει και την οριστική θέση στάσης/στάθµευσης της εν λόγω πιάτσας ΤΑΞΙ. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   2  /2017                                                    Α∆Α: ΩΞΒΙΩΕ5-Ζ∆Θ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για  κυκλοφοριακή  

ρύθµιση  σχολικού συγκροτήµατος 1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου . 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος   το 2ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και  
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για  κυκλοφοριακή   ρύθµιση σχολικού συγκροτήµατος   
1ου και 2ου Λυκείου Αργοστολίου» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την µε αρίθ. πρωτ. 
851/12-01-2017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
 
ΘΕΜΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 1ου & 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 
 
 Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 2514/1/96-ζ/15.9.16 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Αργοστολίου, 
ζητείται η εφαρµογή διάβασης πεζών και οδικής σήµανσης σχολείου επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων 
για λόγους ασφαλείας κυκλοφορίας των µαθητών. 
 
 Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας µας σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 
 1) Η Λεωφ. Κεφαλλήνων, είναι ασφαλτοστρωµένη περιφερειακή οδός στο όριο του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας. 
 2) Η Λεωφ. Κεφαλλήνων, στην οδική θέση του σχολικού συγκροτήµατος, έχει µέσο πλάτος 
10,7m και τα πεζοδρόµια της έχουν µέσο πλάτος, απ' την πλευρά του σχολείου 2m κι απ' την απέναντι 
πλευρά του σχολείου 1m. 
 3) Το σχολικό συγκρότηµα του 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου, έχει δύο (2) εισόδους 
(διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια) µαθητών/πεζών επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, στις οποίες υπάρχουν, 
τοποθετηµένα εµπόδια/κάγκελα (µη µετακινούµενα) επί του πεζοδροµίου και διαγραµµισµένες (µε 
οριζόντια οδική σήµανση) διαβάσεις πεζών επί του ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος µε 
τοποθετηµένη την ανάλογη κατακόρυφη οδική σήµανση (Π-21), ενώ υπάρχει ανεξάρτητη και 3η 
είσοδος για την πρόσβαση των οχηµάτων στο εν λόγω σχολικό συγκρότηµα. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και το γεγονός ότι: 
 α) Υφίσταται οδική σήµανση (κατακόρυφη και οριζόντια) επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που αφορά 
το σχολικό συγκρότηµα του 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου. 
 β) Υφίσταται ανεξάρτητη είσοδος για την πρόσβαση των οχηµάτων στο εν λόγω σχολικό 
συγκρότηµα, ενώ υπάρχουν και δύο (2) ξεχωριστές είσοδοι µαθητών/πεζών, διαµορφωµένες σε 
σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος. 
 γ) Απαιτούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στη ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.13 «Έγκριση 
Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε 
περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της 
οδικής ασφάλειας» και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
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 1) να εγκριθεί η εφαρµογή κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να αφορά 
τις δύο (2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου, 
δηλαδή: 
 1i) δύο (2) διαβάσεις πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών & των 
τροχοφόρων) και απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της κάθε διάβασης 
(σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ.2α του ΚΟΚ), µε οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση επί των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 
 1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) 
εισόδους/εξόδους των µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού 
συγκροτήµατος, προκειµένου να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. 
Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 
3η είσοδος. 
 Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, θα γίνει απ' το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Πρόεδρος αφού ενηµερώνει τα Μέλη για  το µε αρίθ. πρωτ. 33178/29.09.2016 έγγραφο Τροχαίας 

Αργοστολίου  
σύµφωνα µε το οποίο ζητείται η επείγουσα τοποθέτηση κατάλληλης οδικής σήµανσης για την αποφυγή 

ατυχηµάτων 
 στο εν λόγω σχολικό συγκρότηµα ,  θέτει υπόψη Των Μελών της Επιτροπής και την 4/2017 σχετική  

απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.1/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 23/1/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  4/2017                                Περίληψη : Κυκλοφοριακή ρυθµιση 1ου και 2ου   
                                                                                                 Λυκείου Αργοστολίου                 
 
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 23/1/2017 ηµέρα εβδοµάδος  ∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το 
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε 
σε όλα τα µέλη του ∆.Σ  σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία 
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 7 ήτοι: 

  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  

ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                              ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                   
 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                              ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                        
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                         ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                                                                                              

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                             ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                        
 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε  θέµα εκτός  της ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά  µε την κυκλοφοριακή ρύθµιση 1ου και 2ου λυκείου Αργοστολίου αφού ανέγνωσε την σχετική 
αίτηση της κυρίας Ελένης Χαλιώτη και εισήγηση της ∆ιεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Πρότεινε σύµφωνα µε την αίτηση της κ. Χαλιωτου στην εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής µελέτης της 
πόλεως Αργοστολίου να συµπεριλήφθη και η τοποθέτησης φαναριών στην διασταύρωση φαραώ όπως 
επίσης και στην διασταύρωση της οδού Ανδρέα Χοΐδα και λεωφόρου βεργωτή, όπως επίσης στην 
διασταύρωση Λάµπρου Τζαβέλα µε Γ. Παπανδρέου αλλά και στην διασταύρωση οδού Σουηδίας µε 
λεωφόρο Βεργωτή. 
Επίσης πρότεινε σύµφωνα µε την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών ν εγκριθεί η εφαρµογή 
κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφόρου Κεφαλλήνων που αφόρα τις δυο εισόδους εξόδους 
µαθητών του 1ου και 2ου λυκείου Αργοστολίου δηλαδή:  
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1. ∆υο διαβάσεις πεζών και απαγόρευση στάθµευσης  5µ εκατέρωθεν της κάθε διάβασης  µε 
οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος και µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση επί των 
πεζοδρόµιων της Λεωφόρου Κεφαλλήνων 

2. Τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα µπροστά από τις 2 εισόδους/ εξόδους των µαθητών / πεζών . 
Επίσης πρότεινε να τοποθετηθούν πανόµοια εµπόδια / κάγκελα σε όλα τα σχολεία του Αργοστολίου. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο  
                                                                ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου αφού ανέγνωσε την σχετική αίτηση της κυρίας 
Ελένης Χαλιώτη και εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών υΥηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλληνίας, 
 οµοφώνα αποφάσισε σχετικά µε την κυκλοφοριακή ρύθµιση 1ου και 2ου λυκείου Αργοστολίου ,στην 
εκπόνηση νέας κυκλοφοριακής µελέτης της πόλεως Αργοστολίου να συµπεριλήφθη και η τοποθέτησης 
φαναριών στην διασταύρωση «Φαραώ»όπως επίσης και στην διασταύρωση της οδού Ανδρέα Χοΐδα 
και Λεωφόρου Βεργωτή, επίσης στην διασταύρωση Λάµπρου Τζαβέλα µε την Γ. Παπανδρέου αλλά και 
στην διασταύρωση οδού Σουηδίας µε Λεωφόρο Βεργωτή. 
Επίσης πρότεινε σύµφωνα µε την εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών ν εγκριθεί η εφαρµογή 
κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφόρου Κεφαλλήνων που αφόρα τις δυο εισόδους εξόδους 
µαθητών του 1ου και 2ου λυκείου Αργοστολίου δηλαδή:  

1. ∆υο διαβάσεις πεζών και απαγόρευση στάθµευσης  5µ. εκατέρωθεν της κάθε διάβασης  µε 
οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος και µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση επί των 
πεζοδρόµιων της Λεωφόρου Κεφαλλήνων 

2. Τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα µπροστά από τις 2 εισόδους/ εξόδους των µαθητών / πεζών . 
Επιπλέον να τοποθετηθούν παρόµοια εµπόδια / κάγκελα σε όλα τα σχολεία του Αργοστολίου που δεν 
έχουν τοποθετηθεί ακόµα. 
 
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως έχει την 
πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας και αναλυτικά :  
1) να εγκριθεί η εφαρµογή κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να αφορά τις δύο 
(2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου Αργοστολίου, δηλαδή: 
1i) δύο (2) διαβάσεις πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών & των τροχοφόρων) και 
απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της κάθε διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 
παρ.2α του ΚΟΚ), µε οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη 
κατακόρυφη σήµανση επί των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 
1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) εισόδους/εξόδους των 
µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου 
να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση 
των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 3η είσοδος. 
Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης, θα γίνει απ' το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Γάκης Μιχαήλ και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 33178/29.09.2016 έγγραφο Τροχαίας Αργοστολίου 
την  µε αρίθ. πρωτ. 851/12-01-2017  εισήγηση   της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
την 4/2017 απόφαση της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
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1) Την έγκριση της εφαρµογής της  κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. Κεφαλλήνων, που να 
αφορά τις δύο (2) εισόδους/εξόδους µαθητών του σχολικού συγκροτήµατος 1ου & 2ου Λυκείου 
Αργοστολίου και αναλυτικά : 
1i) δύο (2) διαβάσεις πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των µαθητών/πεζών & των τροχοφόρων) και 
απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της κάθε διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 
παρ.2α του ΚΟΚ), µε οριζόντια σήµανση επί του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, και µε την ανάλογη 
κατακόρυφη σήµανση επί των πεζοδροµίων της Λεωφ. Κεφαλλήνων. 
1ii) τοποθέτηση εµποδίων/κάγκελα (µη µετακινούµενα) µπροστά από τις δύο (2) εισόδους/εξόδους των 
µαθητών/πεζών που είναι διαµορφωµένες σε σκαλοπάτια του σχολικού συγκροτήµατος, προκειµένου 
να αποτραπεί η απευθείας έξοδος των µαθητών στην Λεωφ. Κεφαλλήνων, καθότι για την πρόσβαση 
των τροχοφόρων στο σχολικό συγκρότηµα υπάρχει ανεξάρτητη 3η είσοδος. 
Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης θα υλοποιηθεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     3 /2017                                                       Α∆Α: Ω498ΩΕ5-ΩΥΝ     
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την κοπή 

επικινδύνων δένδρων στην είσοδο των Χαβριάτων ∆.Ε  Παλικής. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος   το 3ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και  
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την κοπή επικινδύνων δένδρων στην είσοδο των 
Χαβριάτων ∆.Ε  Παλικής ».έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 43432/16-
12-2016  εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος σύµφωνα µε την οποία µεταξύ άλλων διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής η αρίθµ. πρωτ. 33414/30-09-2016  έκθεση αυτοψίας του Γεωπόνου του 
∆ήµου κ. ¨Αγγέλου Παπαγγελόπουλου  όπου διαπιστώθηκε ότι  στην είσοδο του χωριού των 
Χαβριάτων της ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής φύονται   τέσσερα ξερά πεύκα που µετά  την σύµφωνη 
γνώµη της ∆/νσης ∆ασών πρέπει να υλοτοµηθούν.  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ, 39941/25-11-
20106 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών σύµφωνα µε το οποίο κρίνεται απαραίτητη η υλοτοµία 
των τεσσάρων ξερών πεύκων που φύονται στην είσοδο του χωριού των Χαβριάτων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλικής.  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για  
την υλοτόµηση των τεσσάρων ξερών πεύκων που φύονται στην είσοδο του χωριού των Χαβριάτων της 
∆ηµοτικής Ενότητα  Παλικής. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Γάκης Μιχαήλ και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 43432/16-12-2016 διαβιβαστικό της ∆/νσης περιβάλλοντος  

• την αρίθµ. πρωτ. 33414/30-09-2016  έκθεση αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου 

• το µε αρίθ. πρωτ, 39941/25-11-20106 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 

Την έγκριση της υλοτόµησης των τεσσάρων ξερών πεύκων που φύονται στην είσοδο του χωριού των 

Χαβριάτων της ∆ηµοτικής Ενότητα  Παλικής. 
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ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   4  /2017                                                           Α∆Α: ΩΚΥ2ΩΕ5-ΒΝΧ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση 
αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος   το 4ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και  
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του 
έτους 1923.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 1162/16-01-2017 
διαβιβαστικό της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το οποίο 
διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας εισήγηση µε τα απαραίτητα συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του 1923 εκτός ορίων οικισµού Πεσσάδας στην θέση 
«Μονόλια»  ιδιοκτησίας UNIQUE PROPERTIES A.T.E.E η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δηλαδή ότι ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων 
οικισµού Πεσσάδας στην θέση «Μονόλια»  ιδιοκτησίας UNIQUE PROPERTIES A.T.E.E  που 
απεικονίζεται στον χάτη (αριθ.6133/8) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα χαρακτηριστικά σηµεία Α, Γ, Β  , 
προϋφίσταται του 1923. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Γάκης Μιχαήλ και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
την αρίθµ. πρωτ.  1162 /16-01-2017  εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
Ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων οικισµού Πεσσάδας στην θέση «Μονόλια»  ιδιοκτησίας UNIQUE 

PROPERTIES A.T.E.E  που απεικονίζεται στον χάτη (αριθ.6133/8) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα 

χαρακτηριστικά σηµεία Α, Γ, Β  , προϋφίσταται του 1923 σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας 

Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιας. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                          
             
     Α/ ∆ήµαρχος  
     Σπυρίδων Ματιάτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


