ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 1 ης (τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 22η Ιανουαρίου 2019
∆ήµου Κεφαλλονιάς .

Στο Αργοστόλι, σήµερα 22 η Ιανουαρίου του έτους 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11: 00
το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 1212/18-01-2019 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 επτά (7) και αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κουρκουµέλης Ηλίας
Κεκάτος Ευάγγελος
2. Μοσχονάς Αλέξανδρος
Παρίσης Ηλίας
3. Γάκης Μιχαήλ
Βανδώρος Παναγής
4. Αποστολάτος Γεράσιµος
Σαµούρης Σπυρίδων
5. Γαρµπή Σοφία
(αναπληρωµατικό Μέλος)
6. Κατσιβέλης Γεώργιος (αναπληρωµατικό Μέλος)
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Οι κ. κ. Κεκκάτος και Βανδώρος απουσιάζουν για εργασία τους εκτός Κεφαλονιάς και θεωρούνται
δικαιολογηµένα ΑΠΟΝΤΕΣ.
Ο κ. Σαµούρης ειδοποίησε ότι αδυνατεί να παρευρεθεί λόγω εργασίας και θεωρείται δικαιολογηµένα
ΑΠΩΝ.
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Α/∆ήµαρχος Τεχνικών έργων κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 / 2019
Α∆Α: ΩΥΓΖΩΕ5-ΣΘΚ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των
θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης.
0 Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το
παρακάτω θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης : «Λήψη απόφασης µε την οποία το Σώµα
αποφαίνεται για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ των θεµάτων που εισάγονται προς συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης.» και αναφέρει τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν 3852/2010 για την άµεση αντιµετώπιση κατεπειγουσών
αναγκών του ∆ήµου καλείται το Σώµα να εγκρίνει την συζήτηση των
παρακάτω θεµάτων
εκτός
ηµερήσιας διάταξης :
1. Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος εισόδου –
εξόδου της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα .
2. Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος για την
χορήγηση αδείας τοµής- εκσκαφής οδοστρώµατος στη θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ.Κ Μαυράτων.
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Ζητείται από το Σώµα να οριστούν
ηµερήσιας διάταξης.

τα θέµατα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ και να εισαχθούν προς συζήτηση εκτός

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διαλογική συζήτηση:
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος - Αραβαντινός ∆ιονύσιος.
και αφού έλαβε υπόψη της :
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010 και
το αρίθ. 7079/25-02-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την εισήγηση της Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(θετικές ψήφοι επτά (7)
Χαρακτηρίζει ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
συζήτηση και λήψη απόφασης.

το παρακάτω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης και το εισάγει για

1.Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος εισόδου –εξόδου
της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα .
2.Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος για την χορήγηση
αδείας τοµής- εκσκαφής οδοστρώµατος στη θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ.Κ Μαυράτων.
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Α∆Α:6ΛΖΣΩΕ5-ΚΗΠ

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος
εισόδου –εξόδου της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα .
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο
Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
επί αιτήµατος εισόδου –εξόδου της υπό ίδρυση εγκατάστασης (ΑΕΚΚ) στα ∆αυγάτα .» όπως εγκρίθηκε
η συζήτηση του µε την 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , θέτει υπόψη της Επιτροπής
την µε αρίθµ. πρωτ. 1407/21-01-2019 αίτηµα της εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
σύµφωνα µε την οποία αιτείται την άµεση συζήτηση και λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για το εν λόγω θέµα γιατί κωλυσιεργείται η εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει µε
αποτέλεσµα την παράταση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών τους και επι πλέον
επιφυλασσόµενη κάθε νοµίµου δικαιώµατός της.
Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω ο Πρόεδρος στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 23504/17-09-2018 -05-2018 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ εισήγηση του
αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου στο
οποίο αναφέρει τα παρακάτω:
•

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ : ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΕΞΟ∆ΟΥ ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΕΚΚ) ΣΤΑ
∆ΑΥΓΑΤΑ
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Με το υπ' αριθµ. πρωτ. 90270/21365/14.11.17 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, διαβιβάστηκε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Κεφαλλονιάς η από 23.10.17 αίτηση της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', µε την οποία ζητείται η
χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση ''Λαγκαδάκια''
∆αυγάτων Αργοστολίου Κεφαλληνίας, για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας
επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
Μετά από έλεγχο της ισχύουσας νοµοθεσίας, προκύπτει ότι:
α) Με βάση την υπ' αριθµ. 3638/2015 απόφαση του ΣτΕ, αρµόδια αρχή για τη χορήγηση
εγκρίσεως εισόδου-εξόδου οχηµάτων από εγκατάσταση στο δηµοτικό/αγροτικό κοινόχρηστο οδικό
δίκτυο, είναι ο οικείος ∆ήµος, αρµόδιο δε όργανο για τη χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως είναι το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικείου ∆ήµου (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008 σκ.5), δεδοµένου ότι από το νόµο
δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρµοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτηµα, σε κανένα άλλο όργανο
του ∆ήµου. Ειδικότερα, η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόµο στον
προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή µονάδα του ∆ήµου
(α.97 Ν.3852/2010), επιφορτισµένη µε τη διενέργεια των απαιτούµενων, κατά τις διατάξεις του
Β.∆.465/1970 για τη χορήγηση της εγκρίσεως εισόδου-εξόδου των οχηµάτων, προπαρασκευαστικών
ενεργειών, προκειµένου στη συνέχεια να εκδοθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου η πράξη
εγκρίσεως εισόδου-εξόδου.
β) Σύµφωνα µε το α.73 παρ. 1Β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των α.79 και
α.82 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει. Οι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τη ρύθµιση
της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζόδροµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,
τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους,
εκδίδονται, µετά προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και
Κοινοτήτων των Περιφερειών.
γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων, που
βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης και εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµενων
οικισµών, µετά των λοιπών εγκαταστάσεων για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και εµπορίας, οι
οποίες ασκούνται εντός του χώρου του γηπέδου τους, καθώς και η κυκλοφοριακή σύνδεση µε τις οδούς
των παραπάνω πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Β.∆.465/1970 (ΦΕΚ.150Α) όπως ισχύει και τροποποιήθηκε µε το Π∆.1224/1981 (ΦΕΚ.303Α), το
Π.∆.509/1984 (ΦΕΚ.181Α), το Π.∆.143/1989 (ΦΕΚ.69Α), το Π.∆.125/1992 (ΦΕΚ.56Α), το Π.∆.327/1992
(ΦΕΚ.163Α), το Π.∆.401/1993 (ΦΕΚ.170Α), το Π.∆.118/2006 (ΦΕΚ.119Α) κλπ νοµοθεσία.
δ) Η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, διέπεται από τους όρους και
προϋποθέσεις της υπ' αριθµ. 36259/1757/Ε103/23.8.2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»
(ΦΕΚ.1312Β) και του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ.179Α) όπως ισχύει.
ε) Σύµφωνα µε το α.6 παρ.6 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«Η µελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Εθνικό, Επαρχιακό
και ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Οδικό ∆ίκτυο, εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εγκρίνονται από την
αρµόδια για την οδό Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων ή της οικείας Νοµαρχίας».
στ) Σύµφωνα µε την παρ.5 της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
(υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΜΕΟ/ο/2879/18.4.07):
«Αντικαθίσταται το άρθρο 17 του Β.∆.465/70 που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης
πρατηρίων. Με την παρ.1ιδ ορίζεται ειδικότερα ότι αρµόδια για την έγκριση των κυκλοφοριακών
συνδέσεων είναι η αρµόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικά
διατάξεις περί αρµοδιοτήτων των κεντρικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.∆.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε, των Περιφερειών,
των Νοµ/κών Αυτ/σεων και των ∆ήµων – Κοινοτήτων. Οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ.2 και 3 του
Β.∆.465/70, που αφορούν την αρµοδιότητα έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων των παρόδιων
εγκαταστάσεων (πλην πρατηρίων), παραπέµπουν στο άρθρο 6 παρ.6 του Β.∆.465/70 όπου ορίζεται ότι
η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων γίνεται από την αρµόδια για την οδό Υπηρεσία. ∆εδοµένου
πάντως ότι η αρµοδιότητα για την έγκριση αυτή ακολουθούσε πάντα τις σχετικές ρυθµίσεις περί
πρατηρίων, και δοθέντος ότι η έγκριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων διενεργείται
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πλέον από την αρµόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσία, πρέπει, για το ενιαίο των διαδικασιών
και η έγκριση των συνδέσεων των λοιπών εγκαταστάσεων να γίνεται από την ίδια (αρµόδια για τη
συντήρηση της οδού) Υπηρεσία».
ζ) Σύµφωνα µε το α.24 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«1. Ως εγκαταστάσεις για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται όλα τα κτίσµατα που δεν έχουν χρήση
αµιγούς κατοικίας, χωρίζονται δε, σε δύο κατηγορίες: Κατηγορία Α, Κατηγορία Β. Για εγκαταστάσεις της
Α κατηγορίας απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ για τις εγκαταστάσεις της Β κατηγορίας
απαιτείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, ώστε και στις δύο περιπτώσεις ίδρυσης εγκαταστάσεων
στο οδικό δίκτυο να τηρούνται κανόνες για την οδική ασφάλεια.
2. Κατηγορία Α: Εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α είναι: α) εκείνες που η χρήση τους αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση των κινουµένων στις οδούς, όπως ξενοδοχεία, µοτέλ, εστιατόρια, τουριστικά
συγκροτήµατα (Campings, Bangalows) σταθµοί αυτοκινήτων, πλυντήρια, λιπαντήρια και λοιπές
ανάλογες εγκαταστάσεις. β) εκείνες που η λειτουργία τους προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας
επί των οδών, όπως εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκοµεία, εγκαταστάσεις οργανισµών κοινής
ασφάλειας, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, κέντρα διασκέδασης ή αναψυχής και λοιπές ανάλογες
εγκαταστάσεις. Κατηγορία Β: Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν έχουν σχέση µε την κυκλοφορία επί των
οδών και η λειτουργία τους δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί αυτών.
3. Γήπεδα χωρίς κτίσµατα τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις έχουν, εκτός από την αµιγώς γεωργική
και άλλη οικονοµικά εκµεταλλεύσιµη χρήση, κατατάσσονται στην Α ή Β κατηγορία εγκαταστάσεων, κατά
τη κρίση της αρµόδιας για την οδό υπηρεσίας».
η) Σύµφωνα µε την παρ.7δ της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων:
«Τα παρόδια ακίνητα χωρίς κτίσµατα διακρίνονται σε αµιγώς αγροτικά και έχοντα και άλλη οικονοµικά
εκµεταλλεύσιµη χρήση (παρ.3) Τα πρώτα δεν έχουν ανάγκη σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου, ενώ στα
δεύτερα χορηγείται σύνδεση ή είσοδος-έξοδος οχηµάτων ανάλογα µε την επιβάρυνση της οδού».
θ) Σύµφωνα µε το α.39 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«1. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων είναι η δυνατότητα διαµορφωµένης εισόδου-εξόδου, για
αντιπροσωπευτικό όχηµα σε συγκεκριµένη θέση του προσώπου του γηπέδου.
2. Η θέση εισόδου-εξόδου πρέπει να πληρεί δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη
συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και άλλης οδού.
3. Ορατότητα. ∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από
τη θέση εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της µηκοτοµής της οδού ή
λόγω πλευρικών εµποδίων ή αδυναµίας αποκατάστασης της ορατότητας µε κατασκευαστικές
επεµβάσεις, τα παρακάτω µήκη ορατότητας ανάλογα µε τη κατηγορία της οδού. ... ∆ηµοτικό –
Κοινοτικό: 70µ. Τα µήκη αυτά ορατότητας µετρούνται επί του άξονα της πλησιέστερης προς την
εγκατάσταση λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή µέτρησης είναι ο άξονας εισόδου-εξόδου. Το ύψος του
οφθαλµού του οδηγού λαµβάνεται στο 1,06µ., η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλµό
πρέπει να εξασφαλίζεται ανεµπόδιστη µέσα στον οδικό και παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης.
Ως εµπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήµανσης, οι
φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγµάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσµατα εν
γένει κλπ.
4. Απόσταση από τη συµβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος – έξοδος και
άλλης οδού. ∆εν χορηγείται έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, όταν δεν εξασφαλίζεται απόσταση 50µ.
µεταξύ της θέσης εισόδου-εξόδου και της πλησιέστερης συµβολής (ευρισκόµενης στην ίδια πλευρά της
οδού µε την εγκατάσταση) ή διασταύρωσης οδών. Η απόσταση αυτή µετριέται από το προς τη πλευρά
των συµβαλλοµένων οδών άκρο της εισόδου-εξόδου έως το σηµείο τοµής των αξόνων των οδών.
5. Το πλάτος της εισόδου-εξόδου είναι ανάλογο µε το εύρος κατάληψης του αντιπροσωπευτικού
οχήµατος.
6. Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων είναι ίδια µε αυτή της έγκρισης
κυκλοφοριακής σύνδεσης µε τη προσθήκη ότι, χορήγηση οικοδοµικής άδειας χωρίς προηγούµενο
έλεγχο για την έγκριση ή µη, της εισόδου-εξόδου οχηµάτων απαγορεύεται.
7. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων στα
σχέδια της οικοδοµικής άδειας περιλαµβάνεται διαµόρφωση µόνιµης περίφραξης η οποία δεν
επιτρέπει είσοδο – έξοδο οχήµατος.
... 10. Για όλες τις εγκαταστάσεις που ιδρύονται σε ∆ηµοτικό – Κοινοτικό οδικό δίκτυο, επιβάλλεται ο
έλεγχος για την έγκριση ή µη εισόδου-εξόδου οχηµάτων. Η αρµόδια για τη συντήρηση της κύριας οδού
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Υπηρεσία, στην οποία συµβάλλει το δηµοτικό κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόµενο πρόσθετα
µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής».
ι) Σύµφωνα µε την παρ.8 της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων:
«Η παρ.10 του άρθρου 39 του Β.∆.465/70 αναφέρει ότι για όλες τις εγκαταστάσεις πλην πρατηρίων,
ανεξαρτήτως κατηγορίας (Α΄ ή Β΄), που ιδρύονται στο ∆ηµοτικό – Κοινοτικό δίκτυο (εκτός σχεδίου ή
ορίου νοµίµως υφισταµένου οικισµού) επιβάλλεται έλεγχος µόνο για έγκριση εισόδου-εξόδου και όχι
έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης».
ια) Σύµφωνα µε την παρ.2ε της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων:
«... παρεµβάλλεται ∆ηµοτική οδός (ή αγροτική κοινόχρηστη) και ...», από το οποίο τεκµαίρεται ότι ως
προς το αντικείµενο της διαδικασίας έγκρισης εισόδου-εξόδου, οι αγροτικές κοινόχρηστες οδοί
αντιµετωπίζονται ως ∆ηµοτικές οδοί.
ιβ) Σύµφωνα µε το α.5 του Π.∆.118/2006 (όπως ισχύει):
«1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του β.δ.465/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου
4 του π.δ.143/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Κυρώνονται τα συνοδεύοντα το παρόν σχέδια
κυκλοφοριακών διαµορφώσεων πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων που συντάχθηκαν σαν
υποδείγµατα, εφαρµοζόµενα ως κάτωθι: ...».
ιγ) Σύµφωνα µε το α.6 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«Κατά την κρίση της υπηρεσίας µε την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση σύµφωνα µε το ν.2696/1999 όπως κάθε φορά ισχύει και ο
ηλεκτροφωτισµός σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές».
ιδ) Σύµφωνα µε το α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει:
«... 2. H στάση ή στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται: ... γ) Σε εισόδους και εξόδους κόµβων και σε
απόσταση µικρότερη από δέκα (10) µέτρα από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραµµής
του κάθετου οδοστρώµατος. ... 3. H στάθµευση οχήµατος στο οδόστρωµα απαγορεύεται και: ... β)
Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν
η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων εξ αυτής».
ιε) Σύµφωνα µε το α.24 παρ.5 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«5. Κατά την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου όλων των εγκαταστάσεων και των
κατηγοριών Α και Β δεν επιτρέπεται να γίνονται επεµβάσεις σε πρανή των οδών χωρίς έγκριση
εδαφοτεχνικής και περιβαλλοντικής µελέτης. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβλάπτεται και η αισθητική
του τοπίου, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 6 του
παρόντος».
ιστ) Σύµφωνα µε την παρ.7δ της Εγκυκλίου 11/2007 της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων
Έργων:
«Ως «είσοδος – έξοδος» νοείται ένα άνοιγµα στην περίφραξη του γηπέδου που το απαραίτητο πλάτος
της προκύπτει από τις καµπύλες οπισθοτροχιάς ανάλογα µε το αντιπροσωπευτικό όχηµα το οποίο θα
τη χρησιµοποιεί (Ι.Χ. ή άλλο όχηµα µεγαλύτερων διαστάσεων)».
ιζ) Σύµφωνα µε το α.5 παρ.2στ του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της
προσόψεως, τηρουµένων των πολεοδοµικών διατάξεων, προς παρεµπόδιση της εισόδου στην οδό και
εξόδου από αυτήν των οχηµάτων µέσω του χώρου του πρατηρίου».
ιη) Σύµφωνα µε το α.18 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, υποβάλλονται στην
αδειοδοτούσα αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά
στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν: ... β) Έγκριση απότµησης-υποβιβασµού
στάθµης πεζοδροµίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά περίπτωση, από την αρµόδια για τη
συντήρηση της οδού ή των οδών έµπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνοδευόµενη και από τη
Βεβαίωση ότι η εγκεκριµένη απότµηση του πεζοδροµίου για την είσοδο – έξοδο των οχηµάτων
από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς. ...».
ιθ) Σύµφωνα µε το α.17 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα
αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα σε αυτήν, τα εξής: ... δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του µελετητή της εγκατάστασης µηχανικού, µε το εξής περιεχόµενο: ... iv)
Έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν του
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πρατηρίου, η υπ' αριθµ. [αριθµός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση
έγκρισης απότµησης – υποβιβασµού της στάθµης του πεζοδροµίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά
περίπτωση)».
κ) Σύµφωνα µε το α.1 της υπ' αριθµ. 4905/463/16 (ΦΕΚ.338Β) απόφασης ΥΠΟΜΕ∆Ι, ορίζεται
ότι:
«Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίµων, κειµένου είτε εντός είτε εκτός
σχεδίου πόλεως, ή κώµης, ή εγκεκριµένου οικισµού, αντί της προβλεπόµενης στη παρ. 1ιδ του άρθρου
17 του υπ' αριθµ. 1224/1981 Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Α΄303), και του υπ' αριθµ. 465/1970 (Α΄150)
Βασιλικού ∆ιατάγµατος, όπως ισχύουν, έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου
πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), ή έγκρισης απότµησης — υποβιβασµού της στάθµης του πεζοδροµίου
(για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), απαιτείται πλέον Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν.1599/1986 του κατά νόµο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε, στην οποία βεβαιώνεται ότι, έχει
υποβληθεί στην αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έµπροσθεν του υπό
ίδρυση πρατηρίου, η µε αριθµό πρωτοκόλλου ... αίτηση για χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής
σύνδεσης (για τα εκτός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια), ή έγκρισης απότµησης— υποβιβασµού
της στάθµης του πεζοδροµίου (για τα εντός σχεδίου πόλεως ιδρυόµενα πρατήρια)».
κα) Σύµφωνα µε το α.21 παρ.12 του Β.∆.465/1970 (όπως ισχύει):
«Η κατά το άρθρο 17 παρ.1 περιπτ. ιδ΄ του Β.∆.465/1970 έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του
πρατηρίου µε την οδό ισχύει για µία τριετία. Αν µετά την παρέλευση της τριετίας δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριµένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, η έγκριση δύναται να
παραταθεί εφάπαξ κατόπιν αιτήσεως για την επόµενη τριετία, εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι
κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή να υποβληθεί αίτηση για έγκριση νέας κυκλοφοριακής σύνδεσης
εάν έχουν αλλάξει. Η αίτηση για παράταση, υποβάλλεται πριν λήξει η αρχική έγκριση κυκλοφοριακής
σύνδεσης του πρατηρίου. Για επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή προσθήκη
επιπλέον επιτρεποµένων χρήσεων, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης
κυκλοφοριακής σύνδεσης ή νέα έγκριση σε περίπτωση που έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες
της οδού».
κβ) Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 152731/20.9.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου:
«... Η ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου δεν εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για συνδέσεις εισόδου-εξόδου
εγκαταστάσεων».
Μετά από έλεγχο των επιτόπου συνθηκών της οδικής θέσης έµπροσθεν του εν λόγω
γεωτεµαχίου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1) Η εν λόγω οδική θέση, βρίσκεται στην εκτός ορίων οικισµού περιοχή των ∆αυγάτων
Αργοστολίου, έχει πλάτος ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας περίπου 5,5m και φέρει
τσιµεντοστρωµένη λωρίδα ερείσµατος πλάτους περίπου 0,5m εφαπτόµενα του εν λόγω γεωτεµαχίου.
Πρόκειται για ασφαλτοστρωµένη αγροτική κοινόχρηστη οδό, διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας
οχηµάτων, η οποία αποτελεί την κύρια οδική σύνδεση του οικισµού ∆αυγάτων µε την πρωτεύουσα της
Κεφαλλονιάς, το Αργοστόλι.
2) Το υπόψιν γεωτεµάχιο εµφανίζεται περιφραγµένο, στην πρόσοψή του µε υπερυψωµένο
σενάζ σκυροδέµατος και συρµατόπλεκτη περίφραξη επί αυτού, κατά τις λοιπές πλευρές του µε
ξηρολιθοδοµή επισκευασµένη µε σκυρόδεµα και συρµατόπλεκτη περίφραξη επί αυτής.
3) Στην πρόσοψη του υπόψιν γεωτεµαχίου, εµφανίζεται διαµορφωµένη εσοχή εισόδου-εξόδου
οχηµάτων (υποχώρηση µορφής ''∆'') σε οδικό µήκος περίπου 14,2m, κλιµακούµενου βάθους που
φτάνει περίπου τα 3,5m, και µε πλάτος γκαραζόπορτας περίπου 7,7m.
4) Τα όµβρια ύδατα της οδού, φέρονται να έχουν επιφανειακή απορροή προς τα χαµηλότερα
υψοµετρικά εδάφη.
Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', µε την υπ' αριθµ. 17167/28.6.18 αίτησή της, προσκόµισε στη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Τον υπ' αριθµ. 5021/25.7.2008 τίτλο ιδιοκτησίας (αγοραπωλητήριο συµβόλαιο αγροτεµαχίου
στη θέση ''Λαγκαδάκια'' ∆αυγάτων εκτάσεως 5.633m² µε ΚΑΕΚ 250170406121 της Συµβολαιογράφου
Αγλαΐας Λουκάτου) µε το από ∆εκ/2000 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Βασίλη
Πινιατώρου που τον συνοδεύει.

6

2) Το κτηµατολογικό Φύλλο του ΚΑΕΚ 250170406121 της ιδιοκτησίας, από το κτηµατολογικό
γραφείο Αργοστολίου.
3) Το καταστατικό της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' µε έδρα (Πεζόδροµος Τενέδου 4 –
ΤΚ.55535), µε αριθµό ΜΑΕ: 57437/62/Β/04/0178 και µε αριθµό ΓΕΜΗ: 121585504000, στην οποία
ανήκει η ιδιοκτησία.
4) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 641649.916769/09.8.18 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της
εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', από το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης.
5) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 12226314/20.01.17 µισθωτήριο ιδιοκτησίας µε ηµεροµηνία λήξης
31.12.19, για ενοικίαση ως χώρο στάθµευσης οχηµάτων.
6) Το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων (κλ. 1:250, ΕΓΣΑ '87) του
πολιτικού µηχανικού ΤΕ Γεωργίου Παπαϊωάννου για την υπό ίδρυση εγκατάσταση ΑΕΚΚ, µε τα
αναγκαία συνοδευτικά στοιχεία.
7) Την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη, για την είσοδο
– έξοδο οχηµάτων της υπό ίδρυση εγκατάστασης ΑΕΚΚ.
8) Την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας
Χρύσανθου Κτενίδη, για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, όπως θα
καθοριστούν σ' αυτήν.
Λαµβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης,
προκύπτει ότι:
i) Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 84064/19795/22.12.17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε
Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆), χορηγήθηκε στην εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' η υπόψιν
άδεια εγκατάστασης µονάδας επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), προαπαιτούµενο για την έναρξη λειτουργίας της οποίας, είναι η εν λόγω έγκριση εισόδουεξόδου οχηµάτων.
ii) Η αιτούµενη χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, αφορά την υπό ίδρυση µονάδα
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ), βρίσκεται στην εκτός
ορίων οικισµού περιοχή των ∆αυγάτων Αργοστολίου, µε πρόσοψη σε αγροτική κοινόχρηστη οδό,
διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας, πλάτους ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας περίπου
5,5m.
iii) Η υπό ίδρυση µονάδα, κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α' και απαιτείται ο
έλεγχος έγκρισης εισόδου-εξόδου οχηµάτων.
iv) Το προτεινόµενο άνοιγµα εισόδου-εξόδου οχηµάτων της περίφραξης του γεωτεµαχίου, έχει
πλάτος 14,2m περίπου και καλύπτει τις καµπύλες οπισθοτροχίας και το εύρος κατάληψης
αντιπροσωπευτικού οχήµατος που θα διέρχεται απ' αυτήν. Η προτεινόµενη οπισθοχώρηση της θέσης
της γκαραζόπορτας, δηµιουργεί εσοχή (υποχώρηση µορφής ''∆'') στην περίφραξη του γεωτεµαχίου σε
βάθος έως 3,5m περίπου (θέση που βρίσκεται η γκαραζόπορτα πλάτους περίπου 7,7m) και συντελεί
υπέρ της βελτίωσης των συνθηκών συµβολής της εισόδου-εξόδου µε την οδό.
v) Η προτεινόµενη µόνιµη περίφραξη των πλευρών του γεωτεµαχίου (εκτός της
γκαραζόπορτας), πληρεί την απαγόρευση εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης στην οδό, από
άνοιγµα διαφορετικό του προτεινόµενου.
vi) Η προτεινόµενη θέση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, πληρεί το κριτήριο της ορατότητας των 70m
της οδού πριν την εγκατάσταση (από την κατεύθυνση κυκλοφορίας που εφάπτεται της εγκατάστασης).
vii) Η προτεινόµενη θέση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, πληρεί το κριτήριο της απόστασης των
50m της οδού, από την πλησιέστερη συµβολή οδών (ευρισκόµενη στην ίδια πλευρά της οδού µε την
εγκατάσταση) ή διασταύρωση οδών.
viii) Με την προτεινόµενη οδική σήµανση που θα τοποθετηθεί (µε έξοδα και µέριµνα της
ιδιοκτήτριας εταιρείας) στη συµβολή και πλησίον της εισόδου-εξόδου της εγκατάστασης,
προειδοποιούνται οι οδηγοί χρήστες της οδού.
ix) Τα όµβρια ύδατα της οδού, απορρέουν επιφανειακά προς τα χαµηλότερα υψοµετρικά εδάφη.
x) Η προτεινόµενη είσοδος/έξοδος οχηµάτων, όπως εµφανίζεται στην υποβληθείσα µελέτη της
εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'', καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου της
υπό ίδρυση µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, στη συγκεκριµένη οδική θέση.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
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Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, της αδειοδοτηµένης µε απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆) εγκατάστασης µονάδας
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στη θέση ''Λαγκαδάκια''
εκτός ορίων οικισµού ∆αυγάτων Αργοστολίου, επί της αγροτικής οδού στην οποία έχει πρόσοψη,
σύµφωνα µε το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων του πολιτικού µηχανικού ΤΕ
Γεωργίου Παπαϊωάννου, την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη
και την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας
Χρύσανθου Κτενίδη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας έγκρισης), µε µέριµνα
και δαπάνη της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τήρηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης
και τους όρους αυτής.
2. Τοποθέτηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, οδικής σήµανσης, τηρώντας τις προδιαγραφές της
κείµενης νοµοθεσίας.
3. Τοποθέτηση επαρκή ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης.
4. ∆ιαµόρφωση του γεωτεµαχίου µε κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όµβρια ύδατα του γεωτεµαχίου να
οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ τα όµβρια ύδατα της αγροτικής
οδού να κινούνται ανεµπόδιστα και ανεπηρέαστα από την είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης.
5. Σε περίπτωση µετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων ή
επέκτασης αυτής και των χρήσεών της, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης
εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της
οδού.
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού, η εταιρεία υποχρεούται
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα
κατάσταση και µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο-έξοδο των οχηµάτων από και προς την εγκατάσταση, η
εταιρεία αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ).
8. Απαγορεύεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων στην εγκατάσταση από άλλη θέση, εκτός της
εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων.
9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχηµάτων, θα πρέπει να
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που
συµβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν, ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
10. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της πρόσοψης του γεωτεµαχίου µε την αγροτική οδό, καθώς και η
συντήρηση της οδικής σήµανσης που εµφανίζεται στα εγκεκριµένα σχέδια, θα γίνεται µε τη φροντίδα
και τη µέριµνα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.
11. Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τα µέτρα βελτίωση της
συµβολής της Επαρχιακής οδού µε την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάστασή της,
που τυχόν θα της επιβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήψη της και αποκλειστικά για το είδος της
εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε, µε δυνατότητα, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών
κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων µέσα στην ανωτέρω προθεσµία κι εφόσον δεν
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας, να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχηµάτων για τρία (3) ακόµη έτη, αν αυτό
ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο εµπρόθεσµα και εγγράφως.
Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, δεν επέχει θέση άδειας για την κατασκευή της, η
οποία θα πρέπει να εκδοθεί από την αρµόδια ∆Υ∆ΟΜ και να προσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την έκδοση της βεβαίωσης κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδουεξόδου οχηµάτων, βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης.
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης και της έγκρισης
εισόδου-εξόδου οχηµάτων, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στην
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ασφάλεια της κυκλοφορίας της αγροτικής οδού, λόγω εισόδου-εξόδου των οχηµάτων στην
εγκατάσταση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ως αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του Επαρχιακού
οδικού δικτύου, στο οποίο συµβάλλει η εν λόγω αγροτική οδός, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα, και τυχόν να επιβάλλει στην εταιρεία
''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής (α.39 παρ.10 Β.∆.465/1970
όπως ισχύει).

Γ

Αµέσως µετά ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 27133/8-102018 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ∆αυγάτων σύµφωνα µε την οποία
εκφράζουν την αντίθεση του συνόλου των κατοίκων των ∆αυγάτων (συνοδευµένη µε περίπου 120
υπογραφές) στην εγκατάσταση και µελλοντική λειτουργία επιχείρησης επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ
(αποβλήτων εκσκαφών , κατεδαφίσεων και κατασκευών) η οποία επισυνάπτεται και θεωρείται και
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά επί του θέµατος και να εισηγηθούν στο ∆.Σ
πρόταση σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος καταψηφίζει την εισήγηση.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 23504/17-09-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

την µε αρίθ. πρωτ. 27133/ 8-10-2018 2018 απόφαση της
∆αυγάτων
και την πρόταση του Προέδρου:

Τοπικής Κοινότητας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για :
Την έγκριση δηµιουργίας εισόδου-εξόδου οχηµάτων, της αδειοδοτηµένης µε απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Α∆Α:7ΗΖΤ7ΛΕ-ΚΡ∆) εγκατάστασης µονάδας
επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) στη θέση ''Λαγκαδάκια''
εκτός ορίων οικισµού ∆αυγάτων Αργοστολίου, επί της αγροτικής οδού στην οποία έχει πρόσοψη,
σύµφωνα µε το από Απρ/2018 διάγραµµα εισόδου – εξόδου οχηµάτων του πολιτικού µηχανικού ΤΕ
Γεωργίου Παπαϊωάννου, την από 31.8.18 τεχνική έκθεση του πολιτικού µηχανικού Χρύσανθου Κτενίδη
και την από 31.8.18 υπεύθυνη δήλωση του προέδρου και διευθύνων συµβούλου της εταιρείας
Χρύσανθου Κτενίδη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας έγκρισης), µε µέριµνα
και δαπάνη της εταιρείας ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' και υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τήρηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων της εγκατάστασης
και τους όρους αυτής.
2. Τοποθέτηση της εγκεκριµένης µε την παρούσα, οδικής σήµανσης, τηρώντας τις προδιαγραφές της
κείµενης νοµοθεσίας.
3. Τοποθέτηση επαρκή ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης.
4. ∆ιαµόρφωση του γεωτεµαχίου µε κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα όµβρια ύδατα του γεωτεµαχίου να
οδηγούνται προς το εσωτερικό αυτού, και όχι στην αγροτική οδό, ενώ τα όµβρια ύδατα της αγροτικής
οδού να κινούνται ανεµπόδιστα και ανεπηρέαστα από την είσοδο-έξοδο οχηµάτων της εγκατάστασης.
5. Σε περίπτωση µετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων ή
επέκτασης αυτής και των χρήσεών της, απαιτείται νέα αίτηση για βεβαίωση ισχύος της εγκεκριµένης
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εισόδου-εξόδου οχηµάτων ή νέα έγκριση σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της
οδού.
6. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού, η εταιρεία υποχρεούται
αναντίρρητα µε µέριµνα και αποκλειστική της δαπάνη, δίχως καµία απαίτηση για αποζηµίωση, να
λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προσαρµογή της διαµόρφωσης εισόδου-εξόδου στη νέα
κατάσταση και µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
7. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την είσοδο-έξοδο των οχηµάτων από και προς την εγκατάσταση, η
εταιρεία αναλαµβάνει την όποια ευθύνη της αναλογεί σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ΚΟΚ).
8. Απαγορεύεται η είσοδος-έξοδος οχηµάτων στην εγκατάσταση από άλλη θέση, εκτός της
εγκεκριµένης µε την παρούσα, διάταξης εισόδου-εξόδου οχηµάτων.
9. Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαµόρφωσης της εισόδου-εξόδου οχηµάτων, θα πρέπει να
ληφθούν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή ατυχηµάτων, για τα οποία σε περίπτωση που
συµβούν, αποκλειστική ευθύνη έχουν, ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων µηχανικός του.
10. Ο καθαρισµός και η συντήρηση της πρόσοψης του γεωτεµαχίου µε την αγροτική οδό, καθώς και η
συντήρηση της οδικής σήµανσης που εµφανίζεται στα εγκεκριµένα σχέδια, θα γίνεται µε τη φροντίδα
και τη µέριµνα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.
11. Η εταιρεία ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' υποχρεούται να συµµορφωθεί πλήρως µε τα µέτρα βελτίωση της
συµβολής της Επαρχιακής οδού µε την αγροτική οδό στην οποία έχει είσοδο-έξοδο η εγκατάστασή της,
που τυχόν θα της επιβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήψη της και αποκλειστικά για το είδος της
εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε, µε δυνατότητα, σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των εργασιών
κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδου-εξόδου οχηµάτων µέσα στην ανωτέρω προθεσµία κι εφόσον δεν
έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού και πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας, να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχηµάτων για τρία (3) ακόµη έτη, αν αυτό
ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο εµπρόθεσµα και εγγράφως.
Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων, δεν επέχει θέση άδειας για την κατασκευή της,
η οποία θα πρέπει να εκδοθεί από την αρµόδια ∆Υ∆ΟΜ και να προσκοµιστεί στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την έκδοση της βεβαίωσης κατασκευής της εγκεκριµένης εισόδουεξόδου οχηµάτων, βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της
εγκατάστασης.
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της βεβαίωσης και της έγκρισης
εισόδου-εξόδου οχηµάτων, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης, σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαµόρφωσης ή προκαλούνται προβλήµατα στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας της αγροτικής οδού, λόγω εισόδου-εξόδου των οχηµάτων στην
εγκατάσταση.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ως αρµόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση του Επαρχιακού
οδικού δικτύου, στο οποίο συµβάλλει η εν λόγω αγροτική οδός, υποχρεούται να ελέγξει τη συµβολή ως
προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα, και τυχόν να επιβάλλει στην εταιρεία
''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ'' πρόσθετα µέτρα βελτίωσης των συνθηκών συµβολής (α.39 παρ.10 Β.∆.465/1970
όπως ισχύει).

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3 /2019
Α∆Α: ΩΨΞΞΩΕ5-ΓΜΕ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί αιτήµατος για την
χορήγηση αδείας τοµής –εκσκαφής οδοστρώµατος στην θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ.Κ. Μαυράτων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο
Θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
επί αιτήµατος για την χορήγηση αδείας τοµής –εκσκαφής οδοστρώµατος στην θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ.Κ.
Μαυράτων.» όπως εγκρίθηκε η συζήτηση του µε την 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Α∆Α: ΩΥΓΖΩΕ5-ΣΘΚ), θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 35992/27-01-12-2018 αίτηµα
της κ. Μαρίας Μοντεσάτου η οποία ζητά άδεια τοµής –εκσκαφής οδοστρώµατος δηµοτικής οδού στην
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θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ. Κ Μαυράτων της ∆.Ε Ελειού –Πρόννων προκειµένου να αντικατασταθεί
σπασµένος σωλήνας αποχέτευσης.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της επιτροπής την από 18-01-2019 µε ταυτάριθµο πρωτόκολλο εισήγηση
του αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆.Τ.Υ κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου που αναλυτικά έχει ως εξής:

11

12

Γ

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά επί του θέµατος και να εισηγηθούν στο ∆.Σ
πρόταση σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος & Αραβαντινός ∆ιονύσιος .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 35992/27-01-12-2018 αίτηµα της κ. Μαρίας Μοντεσάτου
την µε αρίθµ. πρωτ. 35992/27-01-12-2018/18-01-2019 απαντητική εισήγηση
Τεχνικών Υπηρεσιών

της ∆/νσης

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την χορήγηση αδείας τοµής –
εκσκαφής οδοστρώµατος της δηµοτικής οδού πλάτους 5,00 µ στην θέση ΡΙΓΑΤΑ της Τ.Κ. Μαυράτων
της Τ. Κ Μαυράτων της ∆.Ε Ελειού –Πρόννων µε την προϋπόθεση της αποκατάστασης του
οδοστρώµατος στην αρχική του κατάσταση.
Η εν λόγω άδεια δεν υποκαθιστά κάθε άλλη απαιτούµενη αδειοδότηση.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4 /2019
Α∆Α: 6ΠΟΓΩΕ5-10Θ
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου
εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στην
Προϊσταµένη του τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.
Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για
χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/1405-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από
18-01-2019 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος
της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου.
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες
αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151),
Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές,
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η άσκηση της υπαίθριας
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός
Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
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β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης.
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας
Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του
άρθρου 11.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS.
ζ. Πιστοποιητικό υγείας.
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν
άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την
περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή
πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την
άδεια.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως
αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα
εξής δικαιολογητικά:
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται
τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το
σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας,
όταν η ισχύς τους έχει λήξει.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι
δικαιούχοι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 µέχρι και δύο (2)
µήνες πριν τη συγκοµιδή:
α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης
Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ,
β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι εκτιµώµενες
ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο
ή στάσιµο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό
διάστηµα που ο παραγωγός επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν
ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος
συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το
20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συµπληρωµατική ενιαία αίτηση
ενίσχυσης, µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την
αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες (π.χ.
σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συγκοµιδή.
2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να
υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της
ιδιότητάς του ως επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα.
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία
ηµεροµηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια
επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε
λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 32».
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €), για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία
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ευρώ (3 €) και για κάθε ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε
ευρώ (15 €).
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά:Α∆ΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

MAXMOYNT MOXAMANT

XAΛΙΚ

36074/27-12-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω αιτήµατος για την ανανέωση αδείας
παραγωγού πωλητή , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου πληρούν
τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης της .

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς
Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος &
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
και αφού έλαβε υπόψη της:

•
•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
την εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την ανανέωση αδείας παραγωγού πωλητή, :
Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

MAXMOYNT MOXAMANT

XAΛΙΚ

36074/27-12-2018

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου έχει όλες
προϋποθέσεις της έκδοσης της .

τις νόµιµες

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 5 /2019 Α∆Α: 7ΜΟ6ΩΕ5-Ε00
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την διαπλάτυνση πεζοδρόµιου και
την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ. µπροστά από το κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στο Ληξούρι
και την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την διαπλάτυνση
πεζοδρόµιου και την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ. µπροστά από το κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας
στο Ληξούρι και την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ.», θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.
27260/9-10-2018 αίτηση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο Ληξούρι που βρίσκεται στην οδό
Ριζοσπαστών 24 & Αντιόχου Ευαγγελάτου σύµφωνα µε την οποία ζητούνται να γίνουν παρεµβάσεις
επί του πεζοδροµίου που εφάπτεται της Τράπεζας και συγκεκριµένα την διαπλάτυνση του , την
µεταφορά του ιστού (µε τις δύο πινακίδες ΚΟΚ) σε σηµείο του πεζοδροµίου που δεν εµποδίζει την
διέλευση και την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ πεζοδροµίου στην υπόψιν γωνία των οδών.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ.
15253/32399/11-12-2018 εισήγηση επί του εν λόγω θέµατος του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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18

19

Γ

Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής 41/2018 γνωµοδοτική απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ληξουρίου σύµφωνα µε την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει : α)Την διαπλάτυνση του
πεζοδροµίου στην νότια πλευρά του καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο Ληξούρι. β) την
µεταφορά της πινακίδας ρύθµισης κυκλοφορίας σε σηµείο που δεν εµποδίζει και γ) την κατασκευή
ράµπας από τον δρόµο στο πεζοδρόµιο για την ελεύθερη πρόσβαση από πολίτες ΑΜΕΑ.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆.Σ πρόταση θετική ως προς την
αίτηση της Εθνικής Τράπεζας Ληξουρίου και σύµφωνα µε την γνωµοδότηση της Τοπικής Κοινότητας
Ληξουρίου.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

την µε αρίθµ. πρωτ. 15253/32399/11-12-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
την 41/2018 γνωµοδοτική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ληξουρίου
την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για :
1)Την διαπλάτυνση του πεζοδροµίου στην νότια πλευρά του καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας στο
Ληξούρι που βρίσκεται στην οδό Ριζοσπαστών 24 & Αντιόχου Ευαγγελάτου.
2) την µεταφορά της πινακίδας ρύθµισης κυκλοφορίας σε σηµείο που δεν εµποδίζει και
3) την κατασκευή ράµπας από τον δρόµο στο πεζοδρόµιο για την ελεύθερη πρόσβαση από πολίτες
ΑΜΕΑ.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6 /2019
Α∆Α: 6ΖΕΓΩΕ5-Α4Φ
ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση
αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακήθρας ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,συνεχίζοντας την συνεδρίαση εισηγούµενος το 3ο θέµα
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για
αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακηθρας ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής
το µε αρίθµ. πρωτ 26007/26-09 -2018 (2291/17 25-09-2018 ) 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 Λακήθρας ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την σχετική
Τεχνική Έκθεση της τοπογράφου µηχανικού κ. Αντώνη Κατσιγιάννη τα οποία κατά σειρά αναλυτικά
έχουν ως εξής :
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχει σταλεί το µε αριθµ. πρωτ. 27116/8-10-2018 έγγραφο στην
Τοπική Κοινότητα Λακήθρας για δική τους γνωµοδότηση η οποία δεν έχει στείλει ούτε θετική ούτε και
αρνητική απάντηση επί του θέµατος .
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 Λακήθρας που απεικονίζεται στο Τοπογραφικό διάγραµµα του Τοπογράφου Μηχανικού κ.
Αντώνη Κατσιγιάννη µε τα χαρακτηριστικά σηµεία Α . Β.Γ .∆ προϋφίσταται του 1923.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς ΑλέξανδροςΓάκης Μιχαήλ Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
το µε αρίθµ. πρωτ 26007/26-09 -2018 (2291/17 25-09-2018 ) διαβιβαστικό της ∆/νσης
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά
την σχετική Τεχνική Έκθεση της τοπογράφου µηχανικού κ. Αντώνη Κατσιγιάννη

την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:
Ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων οικισµού Λακήθρας που απεικονίζεται στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Αντώνη Κατσιγιάννη µε τα χαρακτηριστικά σηµεία Α . Β.Γ .∆
προϋφίσταται του 1923

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7 /2019
Α∆Α: 6ΘΚΗΩΕ5-ΖΧ1

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την απαγόρευση στάθµευσης
µπροστά από την είσοδο τουριστικού καταλύµατος στον Κατελειό και την παραχώρηση δύο
θέσεων στάθµευσης επί της οδού για τους επισκέπτες .
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 4ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την απαγόρευση
στάθµευσης µπροστά από την είσοδο τουριστικού καταλύµατος στον Κατελειό και την παραχώρηση
δύο θέσεων στάθµευσης επί της οδού για τους επισκέπτες», θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ.
πρωτ. 15253/8-06-2018 αίτηση της κ. Γερασιµούλας Βαβάση σύµφωνα µε την οποία αιτείται να
απαγορευτεί η στάθµευση έµπροσθεν της εισόδου του τουριστικού καταλύµατός της µε την επωνυµία
''Hercules Studios'' στον Κατελειό Ελειού-Πρόννων, και να παραχωρηθούν δύο (2) θέσεις στάθµευσης
επί της οδού για τους επισκέπτες του ιδίου καταλύµατος της.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 15253/29-082018 εισήγηση επί του εν λόγω θέµατος του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλου Θεόδωρου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ κας ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑΣ ΒΑΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΕΛΕΙΟ
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 15253/08.6.18 αίτηση της κας Γερασιµούλας Βαβάση, ζητείται 1) να
απαγορευτεί η στάθµευση έµπροσθεν της εισόδου του τουριστικού καταλύµατός της µε την
επωνυµία ''Hercules Studios'' στον Κατελειό Ελειού-Πρόννων, και 2) να παραχωρηθούν δύο (2)
θέσεις στάθµευσης επί της οδού για τους επισκέπτες του ιδίου καταλύµατος.
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Λαµβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι:
α) Σύµφωνα µε το α.73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει, η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
«... v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ».
β) Σύµφωνα µε το α.79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει:
«1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
α) Θέτουν κανόνες: ... α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, ...».
γ) Σύµφωνα µε το α.82 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει:
«1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, µετά
προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων των
Περιφερειών».
δ) Σύµφωνα µε το α.52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει:
«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων,
ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της
διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης
οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή
περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του
Νοµαρχιακού ή ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις
αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας».
ε) Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 221252/18.9.2017 (Α∆Α:ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) έγγραφο
διευκρινήσεων – οδηγιών του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδος & Ιονίου:
«Γ. Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων αρµοδιότητας ΟΤΑ Α' Βαθµού για τις οδούς
αρµοδιότητάς τους µε απόφαση του νυν συντονιστή πρώην Γ.Γ./Α∆ απαιτούνται σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία:
1. Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει:
2. Εγκεκριµένων µελετών που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α'
βαθµού ή µέσω ανάθεσης εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες µελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, µε
µέριµνα των φορέων, συνοδευόµενες µε σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόµενες
ρυθµίσεις και η απαιτούµενη σήµανση, κατάλληλα υπογεγραµµένα και αρµοδίως εγκεκριµένα και
θεωρηµένα.
3. Οι προαναφερόµενες µελέτες πρέπει να συνοδεύονται από τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης της
πρότασης κυκλοφοριακής ρύθµισης, µε όλα τα απαιτούµενα κυκλοφοριακά στοιχεία, (κυκλοφοριακούς
φόρτους, ροές, υφιστάµενη και προτεινόµενη κατάσταση), γεωµετρικά στοιχεία οδών και
πεζοδροµίων, (πλάτος οδοστρώµατος, πεζοδροµίων κλπ) και τις πινακίδες σήµανσης (υφιστάµενες,
προτεινόµενες, καταργούµενες), λαµβάνοντας υπόψη κανονισµούς διαστασιολόγησης οδών και
σήµανσης (ΟΜΟΕ-∆, Σ, κλπ) και πρότυπες προδιαγραφές οδών ήπιας κυκλοφορίας και παρακείµενων
σχολικών συγκροτηµάτων κλπ.
… 5. Σε περίπτωση ΟΣΑ Α' βαθµού µε εγκεκριµένο ΓΠΣ (Σχέδιο Πόλεως, Ιστορικό Κέντρο κλπ), οι
προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις (όπως σε θέµατα αλλαγής πλάτους πεζοδροµίου, πλήρους
πεζοδρόµησης, µετατροπής οδού σε ήπιας κυκλοφορίας κλπ) πρέπει να εναρµονίζονται απολύτως µε
τις ισχύουσες προβλέψεις και χρήσεις του εγκεκριµένου ΓΠΣ.
... 7. Όταν οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις αφορούν σε οδικά τµήµατα εφαπτόµενα της γραµµής αιγιαλού
ή παραλίας, ή της γραµµής χερσαίας ζώνης λιµένα, στο σχέδιο – οριζοντιογραφία στο οποίο θα
παρουσιάζεται η πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης θα αποτυπώνονται οι γραµµές αυτές σύµφωνα µε
τα ισχύοντα ΦΕΚ σε συνδυασµό µε τις ακριβείς θέσεις των προτεινόµενων σηµάτων, επί του οποίου
θα γνωµοδοτεί η αρµόδια Περιφερειακή ∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας και ο αρµόδιος φορέας
διαχείρισης του λιµένα.
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... 13. Σε εφαρµογή του άρθρου 109 του ΚΟΚ και προκειµένου να δηµοσιευθούν οι αποφάσεις
έγκρισης των µέτρων κυκλοφορίας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τα σχέδια προς δηµοσίευση
πρέπει να ακολουθούν τις προδιαγραφές της αρ. πρωτ. Γ8789/6.2.2017 (Α∆Α:6ΒΕΞ465ΦΘΧ-Χ61) του
Εθνικού Τυπογραφείου.
14. Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης είναι αναγκαίο να
διευκρινίζεται αν έχει προβλεφθεί η κάλυψη της δαπάνης για την εφαρµογή της κυκλοφοριακής
ρύθµισης από τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ.
15. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης µε τη δηµοσίευση της απόφασης του Συντονιστή σε
ΦΕΚ, θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί τα διαγράµµατα των κυκλοφοριακών µελετών και σε ηλεκτρονική
µορφή (.dwg, *.pdf).
... ΣΤ. Γενικά
1. Επειδή οι θεσπιζόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δεν αποτελούν αµιγώς τοπική υπόθεση (αριθµ.
1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφάσεις του ΣτΕ) τα ανωτέρω έγγραφα-δικαιολογητικά αποτελούν
απαραίτητα στοιχεία πληρότητας για την εισήγηση προς έγκριση των αποφάσεων των αρµόδιων
συλλογικών οργάνων, που αφορούν µέτρα ρύθµισης της οδικής κυκλοφορίας οι οποίες αποστέλλονται
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Π∆Ε&Ι και στην αρµόδια Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου.
Σηµειώνεται δε, ότι επί της διαδικασίας θέσπισης κυκλοφοριακών και συναφών ρυθµίσεων από τους
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού για τις οδούς αρµοδιότητάς τους, ο νυν Συντονιστής πρώην Γενικός
Γραµµατέας της Α∆/Π∆Ε&Ι εξασκεί πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο επί των σχετικών αποφάσεων των
αρµόδιων συλλογικών οργάνων και εν συνεχεία εκδίδει απόφαση έγκρισης.
2. Η ανωτέρω εγκριτική απόφαση του νυν Συντονιστή πρώην Γενικού Γραµµατέα της Α∆/Π∆Ε&Ι επί
των συναφών αποφάσεων των αρµόδιων συλλογικών οργάνων, δίνει τον εκτελεστό χαρακτήρα, εφόσον
βεβαίως έχει προηγηθεί και ο σχετικός έλεγχος νοµιµότητας σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 225
του Ν.3852/2010».
στ) Σύµφωνα µε το α.5 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει:
«1. Οι σηµάνσεις των οδοστρωµάτων µε διαγραµµίσεις ή σύµβολα χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση
της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιµοποιούν οδούς είτε µόνες
είτε σε συνδυασµό µε πινακίδες σήµανσης ή σηµατοδότες, για να τονιστεί ή διευκρινιστεί η σηµασία
αυτών. Όταν χρησιµοποιούνται για ρύθµιση της στάθµευσης, σε συνδυασµό µε ανάλογες πινακίδες,
υπερισχύουν των πινακίδων στάθµευσης.
... 6. ∆εν θεωρούνται ως κατά µήκος διαγραµµίσεις, µε την έννοια του άρθρου αυτού, κατά µήκος
γραµµές που χρησιµοποιούνται ως οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος (για να καταστούν
αυτά ευκολότερα ορατά), κατά µήκος γραµµές που συνδέονται µε τέτοιες καθέτους οι οποίες
χρησιµοποιούνται για την οριοθέτηση χώρων στάθµευσης στο οδόστρωµα, ως και κατά µήκος
γραµµές που δείχνουν απαγορεύσεις ή περιορισµούς στις στάσεις ή στις σταθµεύσεις.
7. Οι διαγραµµίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ∆ιαγραµµίσεων χώρων στους οποίους επιτρέπεται ή περιορίζεται η στάθµευση, οι οποίες µπορούν
να είναι κυανές.
β) Τεθλασµένων γραµµών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους όπου απαγορεύεται η στάθµευση, οι οποίες είναι
κίτρινες.
γ) Της συνεχούς ή διακεκοµµένης γραµµής στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώµατος, της
απαγορευτικής ή περιοριστικής στάσης ή στάθµευσης, η οποία είναι κίτρινη».
ζ) Σύµφωνα µε το α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει:
«2. H στάση ή στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται: ... ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή
οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών ...».
Με την εξέταση του αιτήµατος από την Υπηρεσία µας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1) Το τουριστικό κατάλυµα µε την επωνυµία ''Hercules Studios'' βρίσκεται στο οικοδοµικό
τετράγωνο Ο.Τ.02 τεµάχιο τεµ.01 και συγκεκριµένα στη γωνία της παραλιακής οδού µε την 1η κάθετη
πάροδό της, εντός οικισµού Κατελειού Ελειού-Πρόννων.
2) Η παραλιακή οδός στην εν λόγω θέση, φέρεται να είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας
(σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας), µε πλάτος ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος
κυκλοφορίας περίπου 7,8m και πεζοδρόµιο (από την πλευρά του Ο.Τ.02 τεµ.01) πλάτους περίπου
0,95m.
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3) Η 1η κάθετη πάροδος της παραλιακής οδού στην εν λόγω θέση, φέρεται να είναι επίσης
διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας (σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας), µε πλάτος
τσιµεντοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας περίπου 5,9m και πεζοδρόµιο (στην πλευρά του
υπόψιν τουριστικού καταλύµατος) πλάτους περίπου 0,95m και πεζοδρόµιο (στην απέναντι πλευρά)
πλάτους περίπου 0,75m.
4) Σύµφωνα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση της παραλιακής οδού πλησίον της εν λόγω
θέσης, επί της πλευράς του Ο.Τ.01, υπάρχει τοποθετηµένη ρυθµιστική πινακίδα «Ρ-39» (απαγορεύεται
η στάθµευση).
5) Σύµφωνα µε την υφιστάµενη οδική σήµανση της 1ης κάθετης παρόδου της παραλιακής οδού
πλησίον της εν λόγω θέσης, επί της πλευράς του Ο.Τ.01, υπάρχει τοποθετηµένη ρυθµιστική πινακίδα
«Ρ-39» (απαγορεύεται η στάθµευση), ενώ στην απέναντι γωνία (από το υπόψιν τουριστικό κατάλυµα)
έχει τοποθετηθεί ειδική διαγράµµιση (συνεχής κίτρινη γραµµή) απαγόρευσης στάσης και στάθµευσης
και ρυθµιστική πινακίδα «Ρ-27» (απαγορεύεται η αριστερή στροφή).
6) Στην εν λόγω θέση του τουριστικού καταλύµατος µε την επωνυµία ''Hercules Studios'', δεν
εµφανίζεται διαµορφωµένος χώρος στάθµευσης εντός της ιδιοκτησίας.
7) Η είσοδος (σκαλάκια) του υπόψιν τουριστικού καταλύµατος πλάτους περίπου 1,25m βρίσκεται
στην πλευρά του πεζοδροµίου της 1ης κάθετης παρόδου της παραλιακής οδού, ενώ όµορα αυτής
υπάρχει έτερη βοηθητική είσοδος πλάτους περίπου 1,6m που οδηγεί στον περιβάλλοντα χώρο του
οικοπέδου. ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη σταθµευµένων οχηµάτων έµπροσθεν και πλησίον της εισόδου του
καταλύµατος.
8) Τα όµβρια ύδατα της εν λόγω οδικής θέσης, φέρονται να απορρέουν επιφανειακά διαµέσου
του ρείθρου του οδοστρώµατος προς τα χαµηλότερα υψοµετρικά εδάφη, χωρίς την ύπαρξη σχαρών
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων.
Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, προκύπτει ότι:
α) Σύµφωνα µε την εξεταζόµενη αίτηση, η απαγόρευση στάθµευσης έµπροσθεν της εισόδου του
υπόψιν τουριστικού καταλύµατος, δεν αφορά απαγόρευση στάθµευσης έµπροσθεν εισόδου/εξόδου
οχηµάτων παρόδιου ιδιοκτησίας η οποία κρίνεται σύµφωνα µε το α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α).
β) Με την στάθµευση οχηµάτων έµπροσθεν της εισόδου (πλάτους 1,25m) του υπόψιν
τουριστικού καταλύµατος, λόγω και του µειωµένου πλάτους του πεζοδροµίου (0,95m), δυσχεραίνεται η
διέλευση των επισκεπτών του καταλύµατος µε τις αποσκευές τους, η πιθανή διέλευση εµποδιζόµενων
ατόµων κλπ εκτάκτων αναγκών.
γ) ∆εν υφίσταται κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την απαγόρευση στάθµευσης παρόµοιων περιπτώσεων, ούτε και
κυκλοφοριακή µελέτη του οικισµού µε την οποία να καθορίζονται τα οδικά τµήµατα απαγόρευσης
στάθµευσης πέραν των προβλεποµένων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
δ) Σύµφωνα µε την εξεταζόµενη αίτηση, η παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων
επισκεπτών του υπόψιν τουριστικού καταλύµατος, δεν αφορά την παραχώρηση θέσης στάθµευσης
ΑΜΕΑ (ατελώς), η οποία χορηγείται σύµφωνα µε το Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α).
ε) ∆εν υφίσταται κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία να καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση θέσεων στάθµευσης παρόµοιων περιπτώσεων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1) Να µην εγκριθεί η αιτούµενη απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων (µήκους 1,25m) έµπροσθεν
της εισόδου του τουριστικού καταλύµατος µε την επωνυµία ''Hercules Studios'' στον Κατελειό ΕλειούΠρόννων.
2) Να µην εγκριθεί η αιτούµενη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων
(διαστάσεων 5,5x2m έκαστη) για τους επισκέπτες του τουριστικού καταλύµατος µε την επωνυµία
''Hercules Studios'' στον Κατελειό Ελειού-Πρόννων.
Στην περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, λάβει θετική απόφαση, 1) µε
την απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων (µήκους 1,25m) έµπροσθεν της εισόδου του υπόψιν
τουριστικού καταλύµατος και 2) µε την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων
(διαστάσεων 5,5x2m έκαστη) για τους επισκέπτες του τουριστικού καταλύµατος, απαιτείται να τεθεί το
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χρονικό όριο ισχύος αυτής, να καθοριστούν οι προϋποθέσεις παύσης ισχύος της και ο τρόπος
χρονικής παράτασής της, να δικαιολογηθεί η προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης
κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης σύµφωνα µε τον ΚΟΚ και να δηλωθεί η συνέχιση των
ενεργειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την παροχή έγκρισης, από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου.

Επίσης ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη για τα παρακάτω: α) µε το αρίθµ. πρωτ. 26736/3-10-2018
έγγραφό της προς την Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ζητά την
γνωµοδότηση της επί του θέµατος (το οποίο παρελήφθη τις 5-10-2018) και αναλυτικά έχει ως εξής:
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β) µε το υπ αρίθµ. πρωτ. 32608/26-11-2018 εισερχόµενο έγγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ επισηµαίνεται ότι εκκρεµεί απάντηση στην παραπάνω αίτηση της κ.
Βαβάση .

Γ

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆.Σ πρόταση σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος .
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 15253/29-08-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
το µε το αρίθµ. πρωτ. 26736/3-10-2018 έγγραφό της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς την
Τοπική Κοινότητα Μαρκοπουλου
το υπ αρίθµ. πρωτ. 32608/26-11-2018 εισερχόµενο έγγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για :
1) Να µην εγκριθεί η αιτούµενη απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων (µήκους 1,25m) έµπροσθεν της
εισόδου του τουριστικού καταλύµατος µε την επωνυµία ''Hercules Studios'' στον Κατελειό ΕλειούΠρόννων.
2) Να µην εγκριθεί η αιτούµενη παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων (διαστάσεων
5,5x2m έκαστη) για τους επισκέπτες του τουριστικού καταλύµατος µε την επωνυµία ''Hercules Studios''
στον Κατελειό Ελειού-Πρόννων.
Στην περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, λάβει θετική απόφαση, 1) µε
την απαγόρευση στάθµευσης οχηµάτων (µήκους 1,25m) έµπροσθεν της εισόδου του υπόψιν
τουριστικού καταλύµατος και 2) µε την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθµευσης οχηµάτων
(διαστάσεων 5,5x2m έκαστη) για τους επισκέπτες του τουριστικού καταλύµατος, απαιτείται να τεθεί το
χρονικό όριο ισχύος αυτής, να καθοριστούν οι προϋποθέσεις παύσης ισχύος της και ο τρόπος
χρονικής παράτασής της, να δικαιολογηθεί η προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης
κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης σύµφωνα µε τον ΚΟΚ και να δηλωθεί η συνέχιση των
ενεργειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την παροχή έγκρισης, από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8 /2019 Α∆Α: ΩΧΖΒΩΕ5-ΕΛ0
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τον ορισµό θέσης των κάδων για αστικά απορρίµµατα στην οδό
Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 8ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τον ορισµό θέσης των κάδων για αστικά
απορρίµµατα στην οδό Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ.
πρωτ. 22560/23-08-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας & Κ.Χ κ. ∆ελακά
Παναγή για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 45/17-12-2018 γνωµοδοτική
απόφαση τους ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.8/2018 συνεδριάσεως του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου της 17/12/2018.
Αριθµ. Απόφασης 45/2018
Περίληψη
Ορισµός θέσης κάδων για αστικά απορρίµµατα στην Οδό Ριζοσπαστών
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 17/12/2018 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 17.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου 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
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΙΣΜΗΝΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε εισήγηση Αρ. πρωτ.22561 23-8-2018 της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου για Ορισµό
θέσης κάδων για αστικά απορρίµµατα οδό Ριζοσπαστών. Ο πρόεδρος πρότεινε για λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας , οι κάδοι απορριµµάτων να µετακινηθούν
σύµφωνα µε το σχέδιο-χαρτη που επισυνάπτεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά µε την εισήγηση Αρ. πρωτ. 22561 23-82018 της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου για Ορισµό θέσης κάδων για αστικά απορρίµµατα οδό
Ριζοσπαστών οµόφωνα αποφάσισε για λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της αρµόδιας
υπηρεσίας , οι κάδοι απορριµµάτων να µετακινηθούν σύµφωνα µε το σχέδιο-χαρτη που
επισυνάπτεται από την ∆ιεύθυνση Καθαριότητας του ∆ήµου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/2018.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 20 ∆εκεµβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

Γ

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει οι κάδοι για τα αστικά απορρίµµατα που βρίσκονται απέναντι από το
ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κ. Μουρελάτου Σπυρίδωνα µε την επωνυµία BLUE PARADISE στην οδό
Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι να µετακινηθούν σύµφωνα µε το σχέδιο-χάρτη που επισυνάπτεται στην
αριθ. πρωτ. 22560/ 23-8-2018 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος και Αραβαντινός ∆ιονύσιος .
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και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

την µε αριθ. πρωτ. 22560/ 23-8-2018 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου.
την 45/2018 γνωµοδοτική απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Ληξουρίου
την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οι κάδοι για τα αστικά απορρίµµατα που βρίσκονται απέναντι από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κ.
Μουρελάτου Σπυρίδωνα µε την επωνυµία BLUE PARADISE στην οδό Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι
να µετακινηθούν σύµφωνα µε το σχέδιο-χάρτη που επισυνάπτεται στην αριθ. πρωτ. 22560/ 23-8-2018
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

9 /2019

Α∆Α: ΨΛΕ8ΩΕ5-Ο6Ι

ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης , εισηγούµενος το 9 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ετήσια
Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»
θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια
έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της Έκθεσης
των Πεπραγµένων για το οικονοµικό έτος 2018 και µετά από διαλογική συζήτηση :
O κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ.
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία- Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος
Γάκης Μιχαήλ - Αποστολάτος Γεράσιµος - Κατσιβέλης Γεώργιος
Και λαµβάνοντας υπόψη :
την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010
την εισήγηση του Προέδρου :
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2018 όπως παρακάτω:
ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ.
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το
έτος 2018 , ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής:
Α. χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών
υπαίθριου εµπορίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος
της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου.

37

Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι
επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151),
Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές,
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η άσκηση της υπαίθριας
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'):
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέµατος:
1 . την 30/2018 : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και
β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-052018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
2. την 34/2018: Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και
β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-052018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
3. την 50/2018 : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και
β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-052018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
4. την 55/2018 : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018
απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
5. την 59/2018 : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018
απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
6. την 45/2018 : Αξιολόγηση αιτήσεων µικροπωλητών για την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων
) στην εµποροπανήγυρη του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2018) .
7. την 47/2018 : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018
απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).
8. την 35/2018: Αξιολόγηση αιτήσεων συµµετοχής και κλήρωση θέσεων τοποθέτησης πάγκων των
δικαιούχων µικροπωλητών στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας .
ii. Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων
και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν
παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την προσωρινή ανάκληση και οριστική αφαίρεση αδείας των
καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις:
την 3/2018 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα
δικαίου).
2. την 4/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
3. την 14/2018 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
4.
την 18/2018 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης
προθεσµίας εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
5. την 24/2018 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου .
1.
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6. την 29/2018 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας
τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα
δικαίου).
7. την 51/2018 : Λήψη απόφασης σχετικά µε προσωρινή ανάκληση της αριθ. 17978/06-07-2018
απόφασης Α/∆ηµάρχου περί παράτασης ωραρίου µουσικής λόγω έλλειψης νοµίµων
δικαιολογητικών.
8. την 52/2018 : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον
Κατελειο ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
την 53/2018 : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον Κατελειο
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
9. την 54/2018 : Λήψη απόφασης σχετικά µε οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήµατος στον
Κατελειο ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού – Πρόννων.
Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του
Κ.∆.Κ.
Κατά το έτος 2018 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης των παρακάτω κανονιστικών αποφάσεων :
1. την 20/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση
του κανονισµού των εµποροπανηγύρεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
2. την 36/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό και
οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.
3. την 5/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την Κατάρτιση σχεδίου
Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς και εισήγηση πρότασης προς έγκριση του
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
4. Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την οριοθέτηση νέας θέσης
λειτουργίας της καντίνας Μύρτου.
Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής
ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού
Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών
επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων
περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης
ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά
ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των
ανωτέρω θεµάτων:
1. την 1/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην
οδό Κοντοµιχάλου (Βύρωνος 27) στο Αργοστόλι.
2. την 6/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την απαγόρευση στάθµευσης και
τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου και οδικής σήµανσης έµπροσθεν των σκαλοπατιών
τµήµατος της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι.
3. την 9/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση
χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι.
4. την 10/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση
χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο
Αργοστόλι.
5. την 11/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί
της οδού Ιακωβάτου 11 στο Αργοστόλι.
6. την 12/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση
αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου ∆ήµου
Κεφαλλονιάς.
7. την 13/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση
αγροτικών οδών προϋφισταµένων του 1923 εκτός ορίων οικισµού Λουρδάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
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8. την 19/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό
τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτου
(έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος στο Ληξούρι).
9. την 23/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για αναγνώριση
αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Λακύθρας ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
10. την 40/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την εναλλάξ
στάθµευση οχηµάτων σε τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι.
11. την 49/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την διατήρηση
διαµορφωµένης επιφανείας ράµπας στην απόληξη πεζοδροµίου στα Τζανετάτα Σάµης.
∆. Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι
θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:
1. την 7/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κοπή δένδρων (πεύκων ) εντός
του ∆ηµοτικού Σχολείου Σκάλας.
2. την 8/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου (ιτιάς –
κλαίουσας ) στον οικισµό Αγίας Ευφηµίας.
3. την 17/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την φύτευση νέων
δένδρων στον κοινόχρηστο χώρο κοντά στην παραλία της Άσσου λόγω αυθαίρετης καταστροφής
των υπαρχόντων .
4. την 25/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την κοπή δένδρου
(βραχυχίτωνα) στον Οικισµό Μακρυωτίκων.
5. την 31/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την κοπή πεύκων
και ενός χαιµέρωπα στο Αργοστόλι.
6. την 42/2018 : Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των
οδών ∆εβοσέτου & Σιτεµπόρων στο Αργοστόλι.
7. την 43 /2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την κοπή πεύκων
στην Τοπική Κοινότητα Φάρσων.
8. την 56/2018 : Λήψη απόφασης για τις θέσεις των κάδων στις Τοπικές Κοινότητες Βλαχάτων &
Λουρδάτων.
9. την 58/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την κοπή δένδρων σε τάφρο
απορροής όµβριων στην ΒΙΠΕ.
Ε.

Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α.

1. την 15/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης καθορισµού
θέσεων τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για παραχώρηση µε δηµοπρασία.
2. την 57/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την τοποθέτηση τιµητικής
πλάκας στην Τοπική Κοινότητα ∆αυγάτων.
3. την 44/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επικύρωσης
θέσης προτοµής Γεράσιµου Αρσένη.
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1. την 16/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ψυχαγωγικό αντικείµενο ,
προσωρινού χαρακτήρα.
2. την 21/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
παραχώρηση του αυλειου χώρου µπροστά από το Ταχυδροµείο τις 5-05-2018 για την διεξαγωγή του
µαθητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ.
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3. την 22/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άδεια τοποθέτησης ενός σταντ προπώλησης
εισιτηρίων.
4. την 26/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Σκάλας.
5. την 27/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης παραχώρησης
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ στην πλατεία Φισκάρδου.
6. την 32/2018: Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
7. την 33/2018 : Ανακοίνωση διεξαγωγής εµποροπανηγύρεων στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας
Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε. Ελειού- Πρόννων.
9. την 37/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την φιλοξενία του
bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην κεντρική Πλατεία .
10. την 38/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
παραχώρηση χρήσης χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία .
11. την 39/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
12. την
48/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
παραχώρηση χρήσης αύλειου χώρου στο ΞΕΝΙΑ για την διεξαγωγή φεστιβάλ 100 χρόνια Κ.Κ.Ε.
13. την 60/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την Παραχώρηση τµήµατος
κεντρικής πλατείας Ληξουρίου κατά την περίοδο των εορτών από 12/12/2018 έως 12/01/2019.
14. την 61/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την Παραχώρηση τµήµατος
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση παιχνιδιών στην πλατεία Καµπάνας κατά την περίοδο των
εορτών .
15. την 62/2018 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την Παραχώρηση τµήµατος
κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου για τοποθέτηση παιχνιδιών κατά την
περίοδο των εορτών .
Όλες οι παραπάνω αποφάσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχουν αναρτηθεί στο
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και
έγκριση.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Μοσχονάς Αλέξανδρος

Γάκης Μιχαήλ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Γαρµπή Σοφία
Κατσιβέλης Γεώργιος
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Α/ ∆ήµαρχος
Ηλίας Κουρκουµέλης
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