ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 10ης ( τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η Ιουλίου
2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34 /2018
Α∆Α: ΨΦΣΗΩΕ5-Κ50
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β)
για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/1405-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας).

Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13: 30 το
µεσηµέρι ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 17729/4-07-2018 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
πέντε (5) και αναλυτικά ως εξής:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.Κουρκουµέλης Ηλίας
Γάκης Μιχαήλ
2. Παρίσης Ηλίας
Αποστολάτος Γεράσιµος
3. Κεκάτος Ευάγγελος
Βανδώρος Παναγής
4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Σαµούρης Σπυρίδων
5. Γαρµπή Σοφία (αναπληρωµατικό Μέλος)
Μοσχονάς Αλέξανδρος

τα

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 1ο
θέµα ηµερήσιας διάταξης «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). θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την
µε αρίθ. πρωτ. 16367/20-06-2018 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της δ/νσης
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αλεξίας Ζαπάντη η οποία
αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης α)για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) για ανανέωση
αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου 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.
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'):
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«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.
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
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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
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:
1. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ 15646/13-06-2018
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
15934/15-06-2018
ΑΛΕΥΤΙΚΑ
3
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16395/20-06-2018
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
10046/16-4-2018
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
2
∆ΕΣΤΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
16504/21-6-2018
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση όλων των παραπάνω αιτηµάτων για την χορήγηση και
ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και για την ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών
υπαιθρίου εµπορίου , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου πληρούν
τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης τους .
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 µε αρίθ. πρωτ.16367 /20-06-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
•

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .
και την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την ανανέωση των αδειών στους παρακάτω παραγωγούς πωλητές :
.Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΣΠΑΘΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
2
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ
3
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15646/13-06-2018
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15934/15-06-2018
ΑΛΕΥΤΙΚΑ
16395/20-06-2018
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

2. Εγκρίνει την ανανέωση αδειών στους παρακάτω επαγγελµατίες πωλητές:
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Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΚΟΡΙΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2
∆ΕΣΤΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ

διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
προϋποθέσεις της έκδοσης τους .

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10046/16-4-2018
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ
16504/21-6-2018
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ

του ∆ήµου

πληρούν τις νόµιµες

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 35 /2018
Α∆Α: ΩΟΣΖΩΕ5-64Κ
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής και κλήρωση θέσεων τοποθέτησης
πάγκων των δικαιούχων µικροπωλητών στην εµποροπανήγυρη Αγίας Ευφηµίας .
Ο Πρόεδρος κ. Κουρκουµέλης Ηλίας ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην
Προϊσταµένη του Τµήµατος Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη
το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση αιτήσεων συµµετοχής και κλήρωση θέσεων
τοποθέτησης πάγκων των δικαιούχων µικροπωλητών στην εµποροπανήγυρη Αγίας
Ευφηµίας»έθεσε υπόψη της Επιτροπής για αξιολόγηση τις είκοσι τρεις (23) εκπρόθεσµες αιτήσεις
των ενδιαφεροµένων για την συµµετοχή τους µε πάγκο στην εν λόγω εµποροπανήγυρη που αναλυτικά
έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ -ΠΥΛΑΡΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον κανονισµό Λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης Αγίας Ευφηµίας –Πυλαρέων
όπως εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 174/2018 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου περί τροποποίηση
του κανονισµού εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 και ειδικότερα το άρθρο
4 αυτού σχετικά µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι .
2. Την αριθ. πρωτ. 33/22-6-2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ µε την οποία ανακοινώνεται η διεξαγωγή
της εµποροπανήγυρης Αγίας Ευφηµίας –Πυλαρέων .
3. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τα οποία προκύπτει
ότι προσήλθαν είκοσι τρεις ( 23) αιτούντες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.
και συγκεκριµένα :
Α.Α Ονοµατεπώνυµο
Ονοµα πατρός
Είδος
Θέση
1.
Κουσκούνη ΚαραληΑθανάσιος
Ζαχαρώδη γλυκά
Σωτηρία
2.
Παγιατάκης Σπυρίδων
Γεώργιος
Λευκά είδη
3.
Πλακιάς Σωτήριος
Χρήστος
Σιδερικά-είδη λαϊκής
τέχνης
4.
Γιάννου Ειρήνη
Κων/νος
Λευκά είδη
5.
Καλούδης Παναγιώτης
Σταύρος
Λευκά είδη
6.
Παπαγεωργάς ∆ηµήτριος
Παναγιώτης
Είδη κιγκαλερίας
7.
Σούλα Ραφαηλία
Τιµολέων
Λουκουµάδες
8.
Παναγόπουλος Άγγελος
Απόστολος
Είδη προικός-Μπιζού
9.
Οικονοµίδης ∆ηµήτριος
Κων/νος
Μπιζού- Είδη προικόςΛευκά είδη
10.
Κούτρα ΟΚΧΙΝΤΕΜΕ
Θεόδωρος
Τσάντες
Αικατερίνη
11.
Τασούλας ∆ηµήτριος
Αντώνιος
Είδη Ρουχισµού
12.
Ποντικης Γεώργιος
Σωτήριος
Κεραµικά –εικόνες
13.
Κανάκη Ειρήνη
Λάζαρος
Καλυντικά, Αρώµατα
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14.

BASHAR ABUL

NOORNIIAHA

15
16.
17.

CONDRATCHI XENIA
Καυµάκης Νικόλαος
UDDIN MOHIN

ALEXANDR
Θεόδωρος
BODOHOR

18.

JAMADAR SHAJAHAN

HALIM

19.
20.

HOSSAIN LOKMAN
PIHA MARILENALUMINITA
ISLAM GAZI MD
SHAFIQUL

ANWAR
IRINCV

21.

Λιανικό εµπόριο
εσωρουχα-µπιζου
Μπιζού και τυριά
Ρούχα
Λιανικό εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων , ενδυµάτων
και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων , ενδυµάτων
και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο
Μπιζού- ενδύµατα

IBRAHIM

Κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα- ενδύµαταπαπούτσια
22.
MUHIN MUHI UDDIN
SAMSUL HOQ
Λιανικό εµπόριο
23.
RAHMAN MD MASUDUR
MD. SHAFI
Λιανικό εµπόριο
ULLAH
υφάσµατα - οικιακών
σκευών
Εισηγούµαστε την απόρριψη της αίτησης του Κυπραίου Νικολάου του Ευσταθίου διότι τα προς
πώληση είδη του δεν προβλέπονται στον ως άνω κανονισµό.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ
Η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι
έχουν προσκοµισθεί πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τον Κανονισµό των εµποροπανηγύρεων του
∆ήµου Κεφαλλονιάς ,
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη της Επιτροπής να προβούν σε κληρώσεις προκειµένου
να καθοριστούν οι θέσεις που θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους οι δικαιούχοι µικροπωλητές .
Η Επιτροπή, στην συνέχεια προέβη στην διενέργεια κληρώσεων των εν λόγω θέσεων σύµφωνα µε
το από τον Νοέµβριο του 2015 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Κεφαλλονιάς που αποτυπώνει τον χώρο διεξαγωγής του Πανηγυριού σύµφωνα µε τις οποίες οι
δικαιούχοι πάγκων καταλαµβάνουν αναλυτικά τις παρακάτω θέσεις:
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
την υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
την 33 /2018 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
και τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων τοποθέτησης
Ευφηµίας όπως παρακάτω:
Α.Α Ονοµατεπώνυµο
Ονοµα πατρός
1.
Κουσκούνη ΚαραληΑθανάσιος
Σωτηρία
2.
Παγιατάκης Σπυρίδων
Γεώργιος
3.
Πλακιάς Σωτήριος
Χρήστος

πάγκων στην εµποροπανήγυρη Αγίας
Είδος
Ζαχαρώδη γλυκά

Θέση
Ε12-Ε13

Λευκά είδη
Σιδερικά-είδη λαϊκής

Θ38-Θ39
Ε17-Ε18
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γιάννου Ειρήνη
Καλούδης Παναγιώτης
Παπαγεωργάς ∆ηµήτριος
Σούλα Ραφαηλία
Παναγόπουλος Άγγελος
Οικονοµίδης ∆ηµήτριος

Κων/νος
Σταύρος
Παναγιώτης
Τιµολέων
Απόστολος
Κων/νος

10.

Θεόδωρος

11.
12.
13.
14.

Κούτρα ΟΚΧΙΝΤΕΜΕ
Αικατερίνη
Τασούλας ∆ηµήτριος
Ποντικης Γεώργιος
Κανάκη Ειρήνη
BASHAR ABUL

Αντώνιος
Σωτήριος
Λάζαρος
NOORNIIAHA

15
16.
17.

CONDRATCHI XENIA
Καυµάκης Νικόλαος
UDDIN MOHIN

ALEXANDR
Θεόδωρος
BODOHOR

18.

JAMADAR SHAJAHAN

HALIM

19.
20.

HOSSAIN LOKMAN
PIHA MARILENALUMINITA
ISLAM GAZI MD
SHAFIQUL

ANWAR
IRINCV

MUHIN MUHI UDDIN
RAHMAN MD MASUDUR

SAMSUL HOQ
MD. SHAFI
ULLAH

21.

22.
23.

IBRAHIM

τέχνης
Λευκά είδη
Λευκά είδη
Είδη κιγκαλερίας
Λουκουµάδες
Είδη προικός-Μπιζού
Μπιζού- Είδη προικόςΛευκά είδη
Τσάντες

Θ43-Θ44
Θ45-Θ46
Θ2-Θ3
Ε5-Ε6
Θ7-Θ8
Θ5-Θ6
Ε14-Ε15

Είδη Ρουχισµού
Κεραµικά –εικόνες
Καλυντικά, Αρώµατα
Λιανικό εµπόριο
εσωρουχα-µπιζου
Μπιζού και τυριά
Ρούχα
Λιανικό εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων , ενδυµάτων
και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων , ενδυµάτων
και υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο
Μπιζού- ενδύµατα

Ε4-Θ1
Θ4
Ε9-Ε10-Ε11
Θ14-Θ15

Κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα- ενδύµαταπαπούτσια
Λιανικό εµπόριο
Λιανικό εµπόριο
υφάσµατα - οικιακών
σκευών

Θ9-Θ10

Ε1-Ε2
Θ35
Θ26

Θ24-Θ25

Θ40-Θ41
Θ42

Θ11Α-Θ11
Θ-19- Θ20

2. Απορρίπτει την αίτηση του κ. Κυπραίου Νικολάου του Ευσταθίου διότι τα προς πώληση είδη του
δεν προβλέπονται στον ως άνω κανονισµό.
Η Παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36 /2018

Α∆Α: 7ΑΓΕΩΕ5-0ΛΕ

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό και
οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος
2018.
Ο Πρόεδρος κ. Κουρκουµέλης Ηλίας ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης
Εισηγούµενος το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον καθορισµό και οριοθέτηση χώρων άσκησης υπαίθριου και
στάσιµου εµπορίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς για το έτος 2018.»θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής
την από 20/06/2018 εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής
Ανάπτυξης κ. Αλεξίας Ζαπάντη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τµήµα Αδειοδ. & ρύθµισης
Εµπορικών δραστηριοτήτων

Αργοστόλι

20 -6-2018

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ταχ. ∆/νση : 21ης Μαΐου
Τηλεφ.
:2671361018-19
FAX
:
Πληροφορίες :
ΘΕΜΑ: Καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής:
«1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες:
… ε) Καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου (όπως ορίζεται
µε το νόµο 4497/2017).
Σύµφωνα µε την παρ.1γ του άρθρου 83 του Ν.3852/10 το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας
προτείνει τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Τα Συµβούλια ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε αποφάσεις τους πρότειναν
τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος, ως εξής:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
1

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αργοστολίου

Αργοστολίου
Αργοστολίου
2.

Αγίας Ευφηµίας

3.

Πόρος

4.

Ληξούρι

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οδός Ριζοσπαστών

Είδη
λαϊκής
τέχνης,
καλλιτεχνικές δηµιουργίες,
χειροτεχνήµατα,
παιδικά
παιχνίδια (Μπαλόνια ) και
λοιπά είδη
Είσοδος ∆ηµοτικού
σταδίου Προϊόντα
πρωτογενούς
Αργοστολίου
τοµέα
Περιφερειακός δρόµος Αργοστολίου- Προϊόντα
πρωτογενούς
Κρανιάς
τοµέα
Πλησίον πιάτσας ΤΑΧΙ
Είδη
λαϊκής
τέχνης,
χειροτεχνήµατα,
Ψευδοκοσµήµατα , Ειδών
Ζωγραφικής, ποπ κορν.
Κεντρική Πλατεία Πόρου
Ψευδοκοσµήµατα
Έψηση καλαµποκιού
Οδός Θεαγ. Τροµπέτα
Πώληση οπωροκηπευτικών

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
α/α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ληξουρίου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μία (1) καντίνα στην τοποθεσία «Φύκια»
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Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Κατόπιν τούτων παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες
Η Αναπλ. Προϊσταµένη της ∆/νσης
Ζαπάντη Αλεξία
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση:
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την από 20/06/2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
• την 18/2018 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό και οριοθέτηση χώρων
άσκησης υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου για το έτος 2018 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως
παρακάτω:
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
α/α
1

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αργοστολίου

Αργοστολίου
Αργοστολίου
2.

Αγίας Ευφηµίας

3.

Πόρος

4.

Ληξούρι

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οδός Ριζοσπαστών

Είδη
λαϊκής
τέχνης,
καλλιτεχνικές δηµιουργίες,
χειροτεχνήµατα,
παιδικά
παιχνίδια (Μπαλόνια ) και
λοιπά είδη
Είσοδος ∆ηµοτικού
σταδίου Προϊόντα
πρωτογενούς
Αργοστολίου
τοµέα
Περιφερειακός δρόµος Αργοστολίου- Προϊόντα
πρωτογενούς
Κρανιάς
τοµέα
Πλησίον πιάτσας ΤΑΧΙ
Είδη
λαϊκής
τέχνης,
χειροτεχνήµατα,
Ψευδοκοσµήµατα , Ειδών
Ζωγραφικής, ποπ κορν.
Κεντρική Πλατεία Πόρου
Ψευδοκοσµήµατα
Έψηση καλαµποκιού
Οδός Θεαγ. Τροµπέτα
Πώληση οπωροκηπευτικών

Β. ΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ
α/α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ληξουρίου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μία (1) καντίνα στην τοποθεσία «Φύκια»
134

Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΨΗΣΗΣ
α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37 /2018

Α∆Α: ΨΛΜΙΩΕ5-4ΒΧ

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την φιλοξενία του
bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην κεντρική Πλατεία από 10 έως 13/8/2018.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος
το 4ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
για την παραχώρηση χώρους για την φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» από 10 έως
13/8/2018 , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 15279/ 8-06-2018 αίτηση του
Προέδρου του ∆.Σ του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ κ. Κώστα Γιαννόπουλου σύµφωνα µε την οποία
ζητείται η παραχώρηση χώρου για την φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην
κεντρική Πλατεία από 4 έως 6/8/2017.
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 38/7-06-2017 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία προτείνει από τις για την παραχώρηση του χώρου στην κεντρική
Πλατεία Αργοστολίου από τις 10 έως 13/8/2018 για το bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου
από τις 10 έως 13/8/2018 για την φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» .
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 24/2018 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
την µε . αριθ. πρωτ. 15279/ 8-06-2018 αίτηση.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου στην Κεντρική Πλατεία στο Αργοστόλι από τις 10 έως
13/8/2018 για την φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 38 /2018
Α∆Α: 6ΙΖ9ΩΕ5-Λ4Π
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση
χρήσης χώρου στην οδό Ριζοσπαστών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία .
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 5ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην οδό Ριζοσπαστών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για
πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ.
πρωτ. 8512/ 27-03-2018 αίτηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης για πολιτικούς κρατούµενους στην
Τουρκία σύµφωνα µε την οποία ζητείται η παραχώρηση αδείας για ζωγραφική σώµατος και για
κοτσιδάκια µαλλιών σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Ριζοσπαστών ώστε να στηρίξουν οικονοµικά τον
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αγώνα των πολιτικών προσφύγων που κατάφυγαν στην Ελλάδα και ειδικά αυτούς που εξ αιτίας των
βασανιστηρίων που υπέστησαν έχουν σοβαρά και ανίατα προβλήµατα υγείας και επίσης και τους
πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία .
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την 16/2018 ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία προτείνει από την παραχώρηση της χρήσης του εν λόγω χώρου .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκριθεί η παραχώρηση της χρήσης χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών για
ζωγραφική σώµατος και για κοτσιδάκια µαλλιών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία χωρίς να πληρώσουν τέλος.
και αφού έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,
• την αριθ. 16/2018 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
• την 125/2017 απόφαση ∆.Σ (Κανονισµός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων –άρθρο 20)
την µε αρίθµ. πρωτ. 8512/27-03-2018 αίτηση.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Να εγκριθεί η παραχώρηση της χρήσης χώρου επί της οδού Ριζοσπαστών (Β Ζώνη) στο Αργοστόλι ,
για ζωγραφική σώµατος και για κοτσιδάκια µαλλιών στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς
κρατούµενους στην Τουρκία χωρίς την πληρωµή του καθορισµένου τέλους.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39 /2018
ΑΔΑ: ΩΩΠΕΩΕ5-Ε0Μ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 6ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων..» έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 14046/29-05-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη στο οποίο
Αναφέρει τα παρακάτω: Με την 2/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων
γνωµοδότησε θετικά σε αίτηµα καταστηµατάρχη για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε τµήµα της
πλατείας. Η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να εξετασθεί από την Επιτροπή σας και µε εισήγησή σας στο
∆.Σ να επιτραπεί η χρήση τραπεζοκαθισµάτων επί της ανωτέρω πλατείας σύµφωνα µε την διαδικασία
που ο νόµος ορίζει.
Η Προϊσταµένη Τµήµατος : Αφροδίτη Κατσιβέλη.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 2 /15-06-2018 γνωµοδότηση
του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χαβδιάτων σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφασίζει να
παραχωρηθεί κοινόχρηστος Χώρος έναντι του Κ.Υ.Ε της κ.Βοργιά Γιολάντας του Ευθυµίου καθώς και
της Πλατείας της Τοπικής Κονότητας Χαβδάτων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την διάθεση τµήµατος κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων για
την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την µε αρίθµ. πρωτ. 14046/29-05-2018 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων
• την 2/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Γνωµοδοτεί θετικά και να εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διάθεση τµήµατος
κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Χαβδάτων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων σύµφωνα µε την διαδικασία που ο νόµος ορίζει.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40 /2018
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την εναλλάξ
στάθµευση οχηµάτων σε τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 7ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για
την εναλλάξ στάθµευση οχηµάτων σε τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι»έθεσε υπόψη
των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 28485/2017/16-04-2018 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 ΕΝΑΛΛΑΞ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΛΑΚΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 28485/14.9.17 αίτηση του κ. Καλλίνικου Αλέξανδρου και της κας Καλλινίκου
Φερενίκης, ζητείται η εφαρµογή της εκ περιτροπής στάθµευσης ανά µήνα στην οδό Σπ. Μαλάκη
που διαµένουν, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται εξ ίσου και οι δύο πλευρές του δρόµου και να µη
δυσκολεύεται σε µόνιµη βάση η ζωή κάποιων πολιτών από την άναρχη στάθµευση των
αυτοκινήτων, καθώς κλείνεται η είσοδος πολλών σπιτιών και η καθαριότητα κατοικιών και δρόµου
γίνεται απαγορευτική.
Μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας µας στο εν λόγω τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη, δηλαδή, από τη
διασταύρωσή της µε την οδό Τζαβέλα (έναρξη διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας) έως τη διασταύρωσή
της µε την οδό Ψαρών (πέρας της οδού Σπύρου Μαλάκη), σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό,
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1) Η οδός βρίσκεται σε πυκνοκατοικηµένη περιοχή εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως
Αργοστολίου.
2) Είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχηµάτων (µε προσανατολισµό βόρειο/νότιο), έχει
µήκος 370m περίπου, πλάτος ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας που κυµαίνεται
ενδεικτικά από 6,0-6,3m και φέρει εκατέρωθεν πεζοδρόµια το πλάτος των οποίων κυµαίνεται ενδεικτικά
από 0,80-1,10m.
3) ∆ιαπιστώθηκε η άναρχη στάθµευση των οχηµάτων, στη µία ή/και στην άλλη πλευρά του
οδοστρώµατος, ακόµα και πάνω στα πεζοδρόµια του εν λόγω τµήµατος της οδού, ενώ δεν
διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχετικής οδικής σήµανσης.
4) Το υπόλοιπο τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη, συνεχίζει στο νότιο άκρο του ανωτέρω οδικού
της τµήµατος, και είναι µονόδροµος µε νότια κατεύθυνση.
Λαµβάνοντας υπ' όψιν ότι:
α) Στο τµήµα της οδού Σπύρου Μαλάκη από τη διασταύρωσή της µε την οδό Τζαβέλα έως τη
διασταύρωσή της µε την οδό Ψαρών, το πλάτος του οδοστρώµατος κυκλοφορίας, επιτρέπει κατά
περίπτωση και οριακά, τη διέλευση αντιθέτως κινούµενων οχηµάτων έχοντας ήδη σταθµευµένο όχηµα
στη µία πλευρά της οδού.
β) Σύµφωνα µε την παρ.1 του α.2 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α), όπως ισχύει, «Στάθµευση: H
ακινησία του οχήµατος για οποιονδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εµπλοκής του µε άλλο
όχηµα που χρησιµοποιεί την οδό ή σύγκρουσης µε εµπόδιο ή για τη συµµόρφωσή του µε τους
κανονισµούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήµατος δεν περιορίζεται
στον απαιτούµενο χρόνο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση
πραγµάτων.»
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γ) Σύµφωνα µε την παρ.5 του α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α), όπως ισχύει, «Στους
µονόδροµους επιτρέπεται η στάση ή η στάθµευση και στην αριστερή πλευρά.»
δ) Σύµφωνα µε την παρ.6 του α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α), όπως ισχύει, «Τα οχήµατα που
βρίσκονται σε στάση ή στάθµευση, επιβάλλεται να τοποθετούνται παράλληλα µε την οριογραµµή του
οδοστρώµατος και επί της αντιστοιχούσας γι' αυτούς προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας πλευράς,
εκτός αν ορίζεται µε σήµανση διαφορετικά. Εντούτοις, η επί της άλλης πλευράς στάση ή στάθµευση
επιτρέπεται όταν η στάση ή η στάθµευση επί της αντιστοιχούσας προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας
πλευράς εµποδίζεται λόγω παρουσίας σιδηροτροχιών.»
ε) Σύµφωνα µε την παρ.1 του α.52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α), όπως ισχύει, «Μέτρα που
αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονοδρόµων, 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.»
στ) Σύµφωνα µε την παρ.Ι του α.75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α), όπως ισχύει, «Οι δηµοτικές
και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις αρχές
της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και
Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τοµείς:...γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων
και των Οικισµών, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:...3. Ο καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση και
εκµετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθµευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθµευσης των
αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
ζ) Οι πινακίδες σήµανσης γενικά τοποθετούνται στο δεξιό πεζοδρόµιο της οδού, όπου ο οδηγός
έχει συνηθίσει να τις αναζητά. Στις περιπτώσεις των µονόδροµων, µπορούν να τοποθετηθούν και στο
αριστερό πεζοδρόµιο της οδού. Η αιτούµενη εκ περιτροπής εναλλάξ στάθµευση των οχηµάτων, ανά
µήνα στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του υπόψιν τµήµατος της οδού Σπύρου Μαλάκη,
προϋποθέτει την τοποθέτηση των ρυθµιστικών πινακίδων «Ρ-41» (απαγορεύεται η στάθµευση επί της
πλευράς της πινακίδας κατά τους µονούς µήνες) και «Ρ-42» (απαγορεύεται η στάθµευση επί της
πλευράς της πινακίδας κατά τους ζυγούς µήνες) και στα δύο πεζοδρόµια της οδού, απευθυνόµενες και
οι δύο σε κάθε ρεύµα κυκλοφορίας, γεγονός που θα προκαλούσε την λανθασµένη εκτίµηση στον οδηγό
χρήστη της οδού ότι κινείται σε µονόδροµο.
η) Η υπάρχουσα κυκλοφοριακή µελέτη (που έγινε αποδεκτή µε την υπ' αριθµ. 240/2009
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου), αφορά τις κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις και σήµανση της κεντρικής περιοχής Αργοστολίου και δεν φτάνει µέχρι την οδό Σπύρου
Μαλάκη.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1) Να µην εγκριθεί η εκ περιτροπής εναλλάξ στάθµευση των οχηµάτων, ανά µήνα στη δεξιά και
στην αριστερή πλευρά του τµήµατος της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι, από τη διασταύρωσή
της µε την οδό Τζαβέλα έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Ψαρών.
2) Να προταθεί στα πλαίσια της νέας κυκλοφοριακής µελέτης της πόλεως του Αργοστολίου που
επισπεύδει ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς, ο έλεγχος ενδεχόµενης µονοδρόµησης και εναλλάξ στάθµευσης
των οχηµάτων, ανά µήνα στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του τµήµατος της οδού Σπύρου Μαλάκη
στο Αργοστόλι, από τη διασταύρωσή της µε την οδό Τζαβέλα έως τη διασταύρωσή της µε την οδό
Ψαρών.
Σας ενηµερώνουµε ότι, οι αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς που
αφορούν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, για την εκτέλεσή τους, απαιτείται και η παροχή έγκρισης απ' την
∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος &
Ιονίου.

138

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 20 /2018 γνωµοδότηση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφασίζει
(λαµβάνοντας υπόψη και την αρνητική εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών ) ότι επειδή η
κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου µπορεί να πάρει χρόνο για να υλοποιηθεί Να εγκριθεί η εκ
περιτροπής εναλλάξ στάθµευση των οχηµάτων, ανά µήνα προκειµένου να διευκολυνθεί η
καθηµερινότητα των κατοίκων της περιοχής.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέµατος προκειµένου να εξευρεθεί και
να προταθεί λύση του προβλήµατος των κατοίκων µέχρι την εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης του
Αργοστολίου.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την µε αρίθµ. πρωτ. 28485/2017/16-04-2018 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
• την 20/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναβάλλει την λήψη απόφασης για την εκ περιτροπής εναλλάξ στάθµευση των οχηµάτων, ανά µήνα
στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά του τµήµατος της οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι, από τη
διασταύρωσή της µε την οδό Τζαβέλα έως τη διασταύρωσή της µε την οδό Ψαρών.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 41 /2018

Α∆Α: ΩΡΑΑΩΕ5-7ΦΕ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
για την
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 1 ΣΤΙΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 8ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 1 ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ.»έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ.

10562/10923/30-05-2018 /2017/16-04-2018 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 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ & ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 1 ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 10923/25.4.18 αίτηση του κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου, ζητείται η χορήγηση
άδειας για την πλακόστρωση του πεζοδροµίου επιφάνειας περίπου 40m² έµπροσθεν της οικίας του,
στην οδό Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, µε λευκές τσιµεντόπλακες
50x50cm ή µε ορθογωνισµένη πέτρα Αλβανίας διαφόρων µεγεθών, λόγω µεγάλης υγρασίας η οποία
επηρεάζει και επιδρά εντός της οικίας του.
Μετά από έλεγχο της ισχύουσας νοµοθεσίας, προκύπτει ότι:
α) Σύµφωνα µε το α.73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει:
«1. Η επιτροπή ποιότητας ζωής ... είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε
την ποιότητα ζωής ... αρµοδιοτήτων του δήµου. ... Β. Εισηγείται στο δηµοτικό 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:
139

«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: ...
α3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της
εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και αναβάθµιση της αισθητικής των
πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των
παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών περιοχών».
γ) Σύµφωνα µε το α.83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει:
«2. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε τα
ακόλουθα θέµατα: ... δ) τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία
των πλατειών, δηµοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δηµοτικής κοινότητας ... ζ) την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την
καθαριότητα αυτών ... ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβληµάτων που αφορούν τους κατοίκους
και την περιφέρεια της δηµοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού της
περιοχής της».
δ) Σύµφωνα µε το α.24 της υπ' αριθµ. πρωτ. 3046/304/30.01.1989 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε
(ΦΕΚ.59∆):
«1. Τα πεζοδρόµια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται
και συντηρούνται µε σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εµπόδια κυκλοφορία των
πεζών σε όλη την επιφάνεια τους και η χρήση τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται
από τη µορφολογία του εδάφους.
2. Υπόχρεοι
2.1. Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδροµίων και των τεχνικών έργων
που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωµα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των
παρόδιων ακινήτων µπροστά στα οποία βρίσκονται.
... 3. Τρόπος κατασκευής
3.1. Προδιαγραφές:
Σε κάθε περίπτωση στις προδιαγραφές των πεζοδροµίων καθορίζονται οι διαστάσεις, το είδος
κατασκευής και το είδος των υλικών των κρασπέδων, των ρείθρων, του υποστρώµατος και της
επίστρωσης ή της επικάλυψής τους. Επίσης καθορίζονται το είδος της φυτείας, οι διαστάσεις και τα
άλλα στοιχεία των τµηµάτων των πεζοδροµίων που διατίθενται για φύτευσή τους.
3.1.1. Τα πεζοδρόµια κατασκευάζονται σύµφωνα µε προδιαγραφές που καθορίζονται µε απόφαση του
οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου.
... 3.1.3. Σε οικισµούς στους οποίους δεν έχουν καθορισθεί οι πιο πάνω προδιαγραφές τα πεζοδρόµια
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας που περιλαµβάνονται στην
άδεια της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου.
3.2. Σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδροµίων έχουν αντιολισθηρή διαµόρφωση και είναι
προσπελάσιµες από τις αναπηρικές πολυθρόνες, µε κεκλιµένα επίπεδα (ράµπες) πλάτους τουλάχιστον
0,80 του µέτρου που κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη
µορφολογία του εδάφους.
... 4. ∆ιαδικασίες – Αναλογισµός δαπανών
4.1. Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδροµίων απαιτείται άδεια
του οικείου ∆ήµου ή της Κοινότητας, στην οποία αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή αν δεν
υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες».
ε) Σύµφωνα µε το α.2 της υπ' αριθµ. 52488/16.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ.18Β/2002):
«Η µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση κατά µήκος της Ελεύθερης Ζώνης Όδευσης Πεζών ορίζεται στο 12%.
Οι κλίσεις αυτές αφορούν µόνο τους ήδη διαµορφωµένους κοινόχρηστους χώρους, ενώ η µέγιστη
εγκάρσια κλίση κάθετα στη διεύθυνση της Ελεύθερης Όδευσης Πεζών ορίζεται στο 4%».
στ) Σύµφωνα µε το α.3 της υπ' αριθµ. 52488/16.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε
(ΦΕΚ.18Β/2002):
«Απαγορεύεται στις επιστρώσεις δαπέδων η δηµιουργία εσοχών ή εξοχών µε πλάτος µεγαλύτερο των
2εκ. και βάθος ή ύψος µεγαλύτερο του 0,50εκ».
ζ) Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 2 των Οδηγιών ''Σχεδιάζοντας για όλους'' του Γραφείου Μελετών
για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩ∆Ε:
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«1.2 Πλάτος πεζοδροµίου
1.2.1 Ως πλάτος πεζοδροµίου ορίζεται η απόσταση από την ρυµοτοµική γραµµή µέχρι την ακµή του
κρασπέδου.
... 1.3 Ύψος πεζοδροµίου. Ως ύψος πεζοδροµίου ορίζεται το ύψος του κρασπέδου του πεζοδροµίου.
... 1.4 Κλίση πεζοδροµίου
1.4.1 Κατά µήκος ή αξονική κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την διεύθυνση της
ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%. ...
1.4.2 Εγκάρσια κλίση πεζοδροµίου είναι η κλίση του πεζοδροµίου κατά την κάθετο διεύθυνση προς την
διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4% µε επιθυµητή
κλίση το 1-1,5%.
1.5 ∆άπεδο πεζοδροµίου
1.5.1 Ως δάπεδο πεζοδροµίου ορίζεται η τελική βατή επιφάνεια του πεζοδροµίου.
1.5.2 Το υπόστρωµα του δαπέδου συνήθως κατασκευάζεται από σκυρόδεµα µε οπλισµό επί
στρώµατος 3Α αφού προηγουµένως το έδαφος καθαριστεί και συµπιεστεί καλά.
1.5.3 Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, οµοιογένεια,
σταθερότητα, αντοχή στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες, µικρή αντανακλαστικότητα και ευκολία στον
καθαρισµό και την συντήρηση τόσο σε συνήθεις συνθήκες χρήσης όσο και σε εξαιρετικές καιρικές
συνθήκες (πχ βροχή, χιόνι, παγετός κλπ). Προτιµητέα είναι τα χυτά δάπεδα µε κατάλληλη επεξεργασία
της τελικής στρώσης τους, όπως πχ η άσφαλτος, λόγω της ευκολίας που παρουσιάζει σε οποιαδήποτε
επέµβαση.
... 1.9 ∆ιαβάσεις – Νησίδες. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιµετώπιση της απορροής των
οµβρίων. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται εσχάρα αποχέτευσης, η οποιαδήποτε διαµόρφωση δεν
πρέπει να δηµιουργεί προεξοχή στην επιφάνεια του δαπέδου µεγαλύτερη από 0.02µ και κατά
προτίµηση εκτός ζώνης όδευσης πεζών».
η) Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ.466/04.5.2017 Απόφαση Υπουργείου
Υποδοµών & Μεταφορών (ΦΕΚ.1746Β):
«1. Έργα οδοποιίας
1.1 Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας
... Άρθρο Β-52 πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κλπ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων
0,50x0,50m, πάχους 5cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ''Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών''.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των
τσιµεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και αρµολόγησης, η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η
έδραση επί στρώσεως άσβεστο-τσιµέντο κονιάµατος πάχους 2,5-3,0cm αποτελούµενου από ένα µέρος
ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 180kg τσιµέντου ανά m3, η αρµολόγηση µε
τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650kg τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο
καθαρισµός των αρµών».
Μετά από έλεγχο των επιτόπου συνθηκών της οδικής θέσης Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις
Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
1) Η οικία φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου, βρίσκεται εντός εγκεκριµένου
ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου και έχει πρόσοψη στις οδούς Λορεντζάτου, Περιστιανού 1
και Αγγέλου Γερασίµου, οδοί διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας οχηµάτων.
2) Το πλάτος των ανωτέρω πεζοδροµίων (συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου) στην εν λόγω
οδική θέση, είναι, επί της οδού Λορεντζάτου περίπου 0,8m, επί της οδού Περιστιανού 1 περίπου 2,5m
και επί της οδού Αγγέλου Γερασίµου περίπου 1,5m, ενώ το κράσπεδο τους έχει ύψος περίπου 17cm.
Το µήκος των ανωτέρω πεζοδροµίων, στο οποίο έχει πρόσωπο (ρυµοτοµική γραµµή) το εν λόγω
ακίνητο, είναι, επί της οδού Λορεντζάτου περίπου 4,5m, επί της οδού Περιστιανού 1 περίπου 21,8m και
επί της οδού Αγγέλου Γερασίµου περίπου 1,3m. Τα ανωτέρω τµήµατα πεζοδροµίων, φέρουν ως βατή
επιφάνεια, επίστρωση σκυροδέµατος µέχρι το ύψος του κρασπέδου.
3) Στο πεζοδρόµιο της οδού Περιστιανού 1, εµφανίζεται αποξηλωµένη η επιφανειακή στρώση
σκυροδέµατος, διαστάσεων περίπου 5x2,5m.
4) Σε τµήµατα της εξωτερικής τοιχοποιίας της εν λόγω οικίας από τα πεζοδρόµια της οδού
Λορεντζάτου & Περιστιανού 1, εµφανίζεται ανοδική εξωτερική υγρασία.
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5) Τα όµβρια ύδατα της εν λόγω οδικής θέσης, φέρονται να απορρέουν διαµέσου του ρείθρου
του οδοστρώµατος, προς τα δύο (2) φρεάτια-σχάρες απορροής οµβρίων υδάτων που βρίσκονται στο
οδόστρωµα έµπροσθεν της υπόψιν οικίας, δηλαδή, ένα (1) στη διασταύρωση των οδών Λορεντζάτου &
Περιστιανού 1 και ένα (1) στη διασταύρωση των οδών Περιστιανού 1 & Άγγελου Γερασίµου (βλέπε
συνηµµένες φωτογραφίες).
Ο κ. ∆ιονύσιος Σπυράτος, µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 10923/25.4.18 αίτησή του, ζήτησε την
πλακόστρωση τµήµατος πεζοδροµίου (επιφάνειας περίπου 40m²) της οδού Λορεντζάτου &
Περιστιανού 1 έµπροσθεν της οικίας του, λόγω εµφάνισης ανοδικής υγρασίας στον εξωτερικό τοίχο
αυτής, χρησιµοποιώντας ως υλικά, λευκές τσιµεντόπλακες 50x50cm ή ορθογωνισµένες πέτρες
Αλβανίας διαφόρων µεγεθών.
Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω και το φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει ότι:
i) Η αιτούµενη πλακόστρωση (επιφάνειας περίπου 40m²) τµήµατος πεζοδροµίου της οδού
Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, αφορά την οδική θέση έµπροσθεν
της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου.
ii) Ενδείκνυται, η επίστρωση των πεζοδροµίων, να γίνεται µε λευκές, αντιολισθηρές
τσιµεντόπλακες πλακόστρωσης πεζοδροµίων του εµπορίου τύπου Μάλτας, διαστάσεων 50x50cm (ή
κατ' ελάχιστον 40x40cm) πάχους 5cm.
iii) Η πλακόστρωση του πεζοδροµίου, πρέπει να κατασκευαστεί µετά την καθαίρεση της παλαιάς
επίστρωσης (διατηρώντας το υφιστάµενο κράσπεδο του πεζοδροµίου το οποίο δεν πρέπει να
καθαιρεθεί), σε βάση από σκυρόδεµα ποιότητας κατ' ελάχιστον C16/20 ελαφρώς οπλισµένο µε
οικοδοµικό πλέγµα Τ131 και πάχους τουλάχιστον 10cm, να τοποθετηθεί µε τη χρήση
ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος και να αρµολογηθεί µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα λευκού τσιµέντου. Η
τελική βατή επιφάνεια της πλακόστρωσης, θα πρέπει να είναι οµαλή, να έχει εγκάρσια κλίση προς το
κράσπεδο (που να µην υπερβαίνει το 4%) και οµαλή συναρµογή µε αυτό, να διατηρήσει ως κατά
µήκος κλίση αυτή του κρασπέδου (που να µην υπερβαίνει το 12%) και οµαλή συναρµογή µε την
εκατέρωθεν συνέχειά της (ακολουθώντας το υψόµετρο του κρασπέδου), ενώ δεν πρέπει να φέρει
σκαλοπάτια ή ακµές εγκάρσιες ή κατά µήκος του πεζοδροµίου. Η στέψη του κρασπέδου του
πεζοδροµίου, δεν επιτρέπεται να επιστρωθεί µε υλικά. Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, πρέπει να
είναι έντεχνες, και κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους, πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα σήµανσης
και ασφάλειας.
iv) Η ύπαρξη δύο (2) φρεατίων-σχαρών απορροής οµβρίων υδάτων του οδοστρώµατος, που
βρίσκονται έµπροσθεν της υπόψιν οικίας, δηλαδή, ενός (1) στη διασταύρωση των οδών Λορεντζάτου &
Περιστιανού 1 και ενός (1) στη διασταύρωση των οδών Περιστιανού 1 & Άγγελου Γερασίµου,
εµποδίζουν την κατασκευή κεκλιµένων επιπέδων (ράµπες) πεζοδροµίων για ΑΜΕΑ στις
ενδεικνυόµενες αυτές θέσεις. Επίσης, δεν έχουν κατασκευαστεί ράµπες πεζοδροµίων για ΑΜΕΑ στα
εκατέρωθεν πεζοδρόµια των ανωτέρω οδών, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται η απαιτούµενη
συνέχεια της κυκλοφορίας αυτών.
v) Το Αστυνοµικό Τµήµα Αργοστολίου, έχει επιληφθεί του θέµατος εκτέλεσης εργασιών
ανακατασκευής του εν λόγω πεζοδροµίου από τον κ. ∆ιονύσιο Σπυράτο, δίχως την απαιτούµενη άδεια
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
vi) ∆εν υφίσταται κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία να προβλέπονται,
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι προδιαγραφές για την αδειοδότηση παρόµοιων περιπτώσεων.
Παρόλα αυτά και για την ίση αντιµετώπιση παρόµοιων αιτηµάτων, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίζει τα απαιτούµενα κατασκευαστικά στοιχεία (µε βάση τη νοµοθεσία και την
πρακτική), για τη χορήγηση άδειας ανακατασκευής των πεζοδροµίων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Να χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια ανακατασκευής τµήµατος του πεζοδροµίου (επιφάνειας
περίπου 40m²) έµπροσθεν της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου στην οδό
Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- η νέα επίστρωση να γίνει µε λευκές, αντιολισθηρές τσιµεντόπλακες πλακόστρωσης πεζοδροµίων
τύπου Μάλτας, διαστάσεων 50x50cm (ή κατ' ελάχιστον 40x40cm) πάχους 5cm.
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- να προηγηθεί της νέας επίστρωσης, η καθαίρεση της παλαιάς επίστρωσης από σκυρόδεµα.
- να µην καθαιρεθούν τα υφιστάµενα κράσπεδα του πεζοδροµίου, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει
η νέα πλακόστρωση.
- η νέα επίστρωση πλακόστρωσης, να τοποθετηθεί πάνω σε βάση από σκυρόδεµα (ποιότητας κατ'
ελάχιστον C16/20 και ελαφρώς οπλισµένο µε οικοδοµικό πλέγµα Τ131) πάχους τουλάχιστον 10cm, µε
τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος και µε την αρµολόγηση τσιµεντοµαρµαροκονιάµατος λευκού
τσιµέντου.
- η τελική βατή επιφάνεια της πλακόστρωσης να είναι οµαλή, να έχει εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο
(που να µην υπερβαίνει το 4%) και οµαλή συναρµογή µε αυτό, να διατηρήσει ως κατά µήκος κλίση
αυτή του κρασπέδου (που να µην υπερβαίνει το 12%) και οµαλή συναρµογή µε την εκατέρωθεν
συνέχειά της, ενώ δεν πρέπει να φέρει σκαλοπάτια ή ακµές εγκάρσιες ή κατά µήκος του πεζοδροµίου.
- η στέψη του κρασπέδου του πεζοδροµίου, δεν επιτρέπεται να επιστρωθεί µε υλικά.
- η ανακατασκευή της πλακόστρωσης να υλοποιηθεί έντεχνα, και κατά τη διάρκεια των εργασιών της να
ληφθούν τα αναγκαία µέτρα σήµανσης και ασφάλειας.
Ο κ. ∆ιονύσιος Σπυράτος, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την ηµεροµηνία εκτέλεσης των προαναφερόµενων εργασιών,
πριν υλοποιηθούν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 4 /2018 γνωµοδότηση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφασίζει
να χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια ανακατασκευής τµήµατος του πεζοδροµίου (επιφάνειας περίπου 40m²)
έµπροσθεν της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου στην οδό Λορεντζάτου &
Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, µε τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου.
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την χορήγηση της αιτούµενης άδειας ανακατασκευής τµήµατος του
πεζοδροµίου (επιφάνειας περίπου 40m²) έµπροσθεν της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου
Σπυράτου στην οδό Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, µε τις
προϋποθέσεις που θέτει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την µε αρίθµ. πρωτ. 10562/10923/30-05-2018 /2017/16-04-2018 εισήγηση
της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
• την 4/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
Για την χορήγηση της αιτούµενης άδειας ανακατασκευής τµήµατος του πεζοδροµίου
(επιφάνειας περίπου 40m²) έµπροσθεν της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. ∆ιονύσιου Σπυράτου στην
οδό Λορεντζάτου & Περιστιανού 1 στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- η νέα επίστρωση να γίνει µε λευκές, αντιολισθηρές τσιµεντόπλακες πλακόστρωσης πεζοδροµίων
τύπου Μάλτας, διαστάσεων 50x50cm (ή κατ' ελάχιστον 40x40cm) πάχους 5cm.
- να προηγηθεί της νέας επίστρωσης, η καθαίρεση της παλαιάς επίστρωσης από σκυρόδεµα.
- να µην καθαιρεθούν τα υφιστάµενα κράσπεδα του πεζοδροµίου, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει
η νέα πλακόστρωση.
- η νέα επίστρωση πλακόστρωσης, να τοποθετηθεί πάνω σε βάση από σκυρόδεµα (ποιότητας κατ'
ελάχιστον C16/20 και ελαφρώς οπλισµένο µε οικοδοµικό πλέγµα Τ131) πάχους τουλάχιστον 10cm, µε
τη χρήση ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος και µε την αρµολόγηση τσιµεντοµαρµαροκονιάµατος λευκού
τσιµέντου.
- η τελική βατή επιφάνεια της πλακόστρωσης να είναι οµαλή, να έχει εγκάρσια κλίση προς το
κράσπεδο (που να µην υπερβαίνει το 4%) και οµαλή συναρµογή µε αυτό, να διατηρήσει ως κατά µήκος
κλίση αυτή του κρασπέδου (που να µην υπερβαίνει το 12%) και οµαλή συναρµογή µε την εκατέρωθεν
συνέχειά της, ενώ δεν πρέπει να φέρει σκαλοπάτια ή ακµές εγκάρσιες ή κατά µήκος του πεζοδροµίου.
- η στέψη του κρασπέδου του πεζοδροµίου, δεν επιτρέπεται να επιστρωθεί µε υλικά.
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- η ανακατασκευή της πλακόστρωσης να υλοποιηθεί έντεχνα, και κατά τη διάρκεια των εργασιών της
να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα σήµανσης και ασφάλειας.
Ο κ. ∆ιονύσιος Σπυράτος, υποχρεούται να ενηµερώσει εγγράφως την ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, για την ηµεροµηνία εκτέλεσης των προαναφερόµενων εργασιών, πριν
υλοποιηθούν.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2018

Α∆Α: 62Ξ4ΩΕ5-5ΗΜ

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των
οδών ∆εβοσέτου & Σιτεµπόρων στο Αργοστόλι.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 9ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην
συµβολή των οδών ∆εβοσέτου & Σιτεµπόρων στο Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 17806//5-07-2018
∆ιαβιβαστικό του Προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας και Κοιν/στων Χώρων κ. Παναγή ∆ελακά
µε το οποίο διαβιβάζει την µε αρίθ. πρωτ. 10949/25-04-2018 εισήγηση του στην οποία αναφέρει τα
παρακάτω:
ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των οδών
∆εβοσέτου και Σιτεµπότων στο Αργοστόλι»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ
ΠΡΟΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλονται συνηµµένα:
- Οι υπ. αρ. 9208/3.4.18 – 9571/10.4.18 αιτήσεις των Ρόκκου Ευαγγελίας και Παπανικολάου Όλγας &
9350/4.4.2018 αίτηση της Τσιµάρα Μαρίας .
- Σχετικό απόσπασµα χάρτη θέσης κάδων απορριµµάτων.
Έχοντας υπόψη :
-Τον Ν.3852/10 το άρθρο 83 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, το
άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου
Κεφ/νιάς .
- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3.
-Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε
τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12
- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να
προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης.
-Τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως
ασφάλειας, υγείας και ποιότητας ζωής.
- Τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία.
- Το γεγονός ότι η υφιστάµενη θέση κάδων ανακύκλωσης επί του πεζοδροµίου δηµιουργεί
προβλήµατα στην διέλευση των πεζών .
- Την έλλειψη παρά την διερεύνηση µας στην οδό αυτή άλλων κατάλληλων θέσεων πράσινων κάδων
απορριµµάτων που να µην δηµιουργούν ουσιαστική όχληση.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνουµε, την µεταφορά των δύο µπλε κάδων ανακύκλωσης επί του πεζοδροµίου έξω από
αποθήκη υδραυλικών στην ∆εβοσέτου σε εσοχή που θα κατασκευασθεί στο σηµείο που υπάρχει η
πινακίδα τοιχοκόλλησης δηµοσιεύσεων και την παραµονή των άλλων δύο πράσινων κάδων στην
υπάρχουσα θέση λόγω έλλειψης άλλης θέσεως αλλά και λόγω της υπάρχουσας υποδοµής ( κατασκευή
εσοχής επί του πεζοδροµίου ).
Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε, όπου συντρέχει περίπτωση, θα προµηθεύει µε κατάλληλους µικρούς κάδους και
θα φροντίζει για την έγκαιρη αποκοµιδή τους, σε όσους πραγµατικά δηλώσουν αδυναµία µεταφοράς
των απορριµµάτων τους στους καθορισµένους χώρους , αλλά να προβεί και στην κατάλληλη σήµανση
των χώρων και κάδων .
Αργοστόλι 25-04-2018
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
∆ΕΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 19 /2018 γνωµοδότηση του
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφασίζει
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την µεταφορά των δύο µπλε κάδων ανακύκλωσης επί του πεζοδροµίου έξω από αποθήκη υδραυλικών
στην ∆εβοσέτου σε εσοχή που θα κατασκευασθεί στο σηµείο που υπάρχει η πινακίδα τοιχοκόλλησης
δηµοσιεύσεων και την παραµονή των άλλων δύο πράσινων κάδων στην υπάρχουσα θέση λόγω
έλλειψης άλλης θέσεως αλλά και λόγω της υπάρχουσας υποδοµής ( κατασκευή εσοχής επί του
πεζοδροµίου ).
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει την µεταφορά των δύο µπλε κάδων ανακύκλωσης επί του πεζοδροµίου έξω από
αποθήκη υδραυλικών στην ∆εβοσέτου σε εσοχή που θα κατασκευασθεί στο σηµείο που υπάρχει η
πινακίδα τοιχοκόλλησης δηµοσιεύσεων και την παραµονή των άλλων δύο πράσινων κάδων στην
υπάρχουσα θέση λόγω έλλειψης άλλης θέσεως αλλά και λόγω της υπάρχουσας υποδοµής ( κατασκευή
εσοχής επί του πεζοδροµίου ).
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 10949/25-04-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Καθαριότητας και Κοιν/στων Χώρων
• 19/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Για την µεταφορά των δύο µπλε κάδων ανακύκλωσης επί του πεζοδροµίου έξω από αποθήκη
υδραυλικών στην ∆εβοσέτου σε εσοχή που θα κατασκευασθεί στο σηµείο που υπάρχει η πινακίδα
τοιχοκόλλησης δηµοσιεύσεων και την παραµονή των άλλων δύο πράσινων κάδων στην υπάρχουσα
θέση λόγω έλλειψης άλλης θέσεως αλλά και λόγω της υπάρχουσας υποδοµής ( κατασκευή εσοχής επί
του πεζοδροµίου ).
Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε, όπου συντρέχει περίπτωση, θα προµηθεύει µε κατάλληλους µικρούς κάδους και
θα φροντίζει για την έγκαιρη αποκοµιδή τους, σε όσους πραγµατικά δηλώσουν αδυναµία µεταφοράς
των απορριµµάτων τους στους καθορισµένους χώρους , αλλά να προβεί και στην κατάλληλη σήµανση
των χώρων και κάδων .

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 43 /2018

ΑΔΑ: ΩΓΚΠΩΕ5-ΟΚΘ

ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την κοπή πεύκων
στην Τοπική Κοινότητα Φάρσων.
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 10ο
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης
για την κοπή πεύκων στην Τοπική Κοινότητα Φάρσων..» έθεσε υπόψη των Μελών της
Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 6813/13-03-2018 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταµένου της
∆/νσης Περιβάλλοντος κ. ∆ηµητρίου Ρουχωτά που αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. πρωτ. 6321/7-03-2018 αυτοψία της
Γεωπόνου του ∆ήµου κ. ∆έσποινας Τσαγκά που αναλυτικά έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ: « ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑ»
Σχετ.: “Το µε αρ. Πρωτ.: 3680/22-2-2018 έγγραφο του Τµήµατος Συντήρησης
Πρασίνου και
Το µε αρ. Πρωτ.: 3680/8-2-2018 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών”
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, στις 2 Μαρτίου 2018 ηµέρα Παρασκευή,
διενεργήθηκε αυτοψία από την κάτωθι υπογεγραµµένη υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Τσαγκά
∆έσποινα ΤΕ Γεωπόνων, σε δέντρα που φύονται στην Τ.Κ.Φαρσών, στη ∆.Ε. Αργοστολίου.
Η αυτοψία αφορά στην εξέταση αιτήµατος για τον έλεγχο της φυτοϋγειονοµικής κατάστασης
πεύκων που φύονται δίπλα από το Κοινοτικό Γραφείο της Τ.Κ. Φαρσών και κυπαρισσοειδών που
φύονται στο χώρο του κοινοτικού νεκροταφείου.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι δίπλα από το Κοινοτικό γραφείο φύονται 14 πεύκα µέσου
ύψους τα 12 µέτρα περίπου, µε ανεπτυγµένους πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς κλάδους.
∆ύο από τα πεύκα έχουν µεγάλη κλίση και υπάρχει κίνδυνος για θραύση και πτώση κλάδων ή και του
κορµού τους επί της οδού µε την οποία συνορεύει ο χώρος αυτός. Προτείνεται η κοπή των δύο αυτών
πεύκων τα οποία έχουν σηµανθεί µε κόκκινο spray µε αύξουσα αρίθµηση.
Στα υπόλοιπα πεύκα προτείνεται η µείωση της φυλλικής τους επιφάνειας µε κλαδέµατα στους
πρωτογενείς και δευτερογενείς κλάδους που εκφύονται άνωθεν της οδού. Τα πέντε από αυτά κρίνονται
πιο επείγοντα και έχουν σηµανθεί µε µπλε spray.
Η χρήση καλαθοφόρου οχήµατος θεωρείται απαραίτητη λόγω του ύψους των δέντρων .
Στο χώρο του κοινοτικού νεκροταφείου φύονται πολυάριθµα κυπαρισσοειδή περιµετρικά στην
περίφραξη. Η φυτοϋγειονιµική τους κατάσταση κρίνεται µακροσκοπικά καλή. Από πολλά από αυτά
εκφύονται κλάδοι οι οποίοι πλησιάζουν σε µνήµατα αλλά όχι σε βαθµό που να τα καλύπτουν και να τα
λερώνουν. Σε βάθος χρόνου προτείνεται το κλάδεµα των χαµηλότερων κλάδων ώστε να διευκολύνεται
ο καθαρισµός των µνηµάτων.
Η ενεργήσασα την αυτοψία
ΤΣΑΓΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕ 13
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση
σύµφωνα µε την µε αρίθ. πρωτ. 6321/ 7-03-2018 Έκθεση Αυτοψίας της Γεωπόνου του ∆ήµου κ. κ
Τσαγκά ∆έσποινας και την µε αρίθ. πρωτ. 6813/13-03-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και
αναλυτικά: την κοπή των δύο από τα πεύκα επειδή έχουν µεγάλη κλίση και υπάρχει κίνδυνος για
θραύση και πτώση κλάδων ή και του κορµού τους επί της οδού µε την οποία συνορεύει ο χώρος
αυτός.
Στα υπόλοιπα πεύκα προτείνεται η µείωση της φυλλικής τους επιφάνειας µε κλαδέµατα στους
πρωτογενείς και δευτερογενείς κλάδους που εκφύονται άνωθεν της οδού. Τα πέντε από αυτά κρίνονται
πιο επείγοντα και έχουν σηµανθεί µε µπλε spray.
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί η κοπή των δένδρων πρέπει να γίνεται µε µεγάλη
περίσκεψη.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Παρίσης Ηλίας - Κεκάτος Ευάγγελος
και Γαρµπή Σοφία.
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• το µε αρίθµ. πρωτ. 3680/8-02-2018 αίτηµα της Τοπικής Κοινότητας Φάρσων
• την µε αρίθ. πρωτ. 6813/13-03-2018 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
• την µε αρίθ. πρωτ. 6321/ 7-03-2018 Έκθεση Αυτοψίας της Γεωπόνου του ∆ήµου
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και την πρόταση του Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την πρόταση :
Για την κοπή των δύο από τα δέκα τέσσερα πεύκα που φύονται δίπλα από το Κοινοτικό γραφείο ,
µε ανεπτυγµένους πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς κλάδους επειδή έχουν µεγάλη κλίση και
υπάρχει κίνδυνος για θραύση και πτώση κλάδων ή και του κορµού τους επί της οδού µε την οποία
συνορεύει ο χώρος αυτός.
Στα υπόλοιπα πεύκα προτείνεται η µείωση της φυλλικής τους επιφάνειας µε κλαδέµατα στους
πρωτογενείς και δευτερογενείς κλάδους που εκφύονται άνωθεν της οδού. Τα πέντε από αυτά κρίνονται
πιο επείγοντα και έχουν σηµανθεί µε µπλε spray σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσία.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Παρίσης Ηλίας
Κεκάτος Ευάγγελος
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
Γαρµπή Σοφία

Α/ ∆ήµαρχος
Ηλίας Κουρκουµέλης
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