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

 

της  11ης (κατεπείγουσας )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   10 η   Ιουλίου  2018  του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα   10  η   Ιουλίου του έτους  2018, ηµέρα   Τετάρτη     και ώρα 
 11: 30  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 18238 /10-07-2018 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     τα επτά (7) και 
αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              Παρίσης Ηλίας                                                                                                                                                    
3  Γάκης Μιχαήλ                                                                                   
4. Βανδώρος Παναγής                                                                     
5.  Κεκάτος Ευάγγελος     
6. Μοσχονάς Αλέξανδρος 
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  44 /2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (18-07-2018)                      Α∆Α: 7ΤΓΑΩΕ5-ΗΦΩ                           
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  επικύρωσης θέσης προτοµής Γεράσιµου 

Αρσένη. 
 

Ο Πρόεδρος κ.  Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα Μέλη της 
Επιτροπής τα παρακάτω : Με την αρίθ. 18238/2018 πρόσκληση καλεστήκατε  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  συνεδρίαση µε 
µοναδικό θέµα : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης  επικύρωσης θέσης προτοµής Γεράσιµου 

Αρσένη.» λόγω των επικείµενων εγκαινίων της προτοµής  και  καλείστε να αποφασίσετε καταρχήν για το 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της παρούσας  συνεδρίασης . 
 Αφού  όλα  τα Μέλη ψηφίζουν  ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης Ο Πρόεδρος  ,   
εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής τα παρακάτω: 
Μ ε την 179/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 52/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
σχετικά µε την χωροθέτηση τοποθέτησης ανδριάντα του αειµνήστου Γεράσιµου Αρσένη  σύµφωνα µε την οποία είχε 
χωροθετηθεί απέναντι από την καφετερία «BAROC» κοιτάζοντας την Περιφέρεια δεξιά . 
Ζητείται  τροποποίηση της χωροθέτησης βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος της µηχανικού κ. Ελένης Μπενετάτου σε νέα 
θέση απέναντι από την είσοδο του ∆ηµαρχείου (κοιτάζοντας το κτίριο της Περιφέρειας αριστερά). 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει  να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την τροποποίηση της 
χωροθέτησης βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος της µηχανικού κ. Ελένης Μπενετάτου σε νέα θέση απέναντι από την είσοδο 
του ∆ηµαρχείου (κοιτάζοντας το κτίριο της Περιφέρειας αριστερά). 
 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας-Αποστολάτος Γεράσιµος-Γάκης Μιχαήλ –Μοσχονάς 
Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος- Αραβαντινός ∆ιονύσιος  και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
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• την 52/2017 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί  θετικά και να εισηγείται  πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την τροποποίηση της χωροθέτησης  ανδριάντα 
του αειµνήστου Γεράσιµου Αρσένη   βάσει του τοπογραφικού διαγράµµατος της µηχανικού κ. Ελένης Μπενετάτου σε νέα 
θέση απέναντι από την είσοδο του ∆ηµαρχείου (κοιτάζοντας το κτίριο της Περιφέρειας αριστερά). 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                               Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    Γάκης Μιχαήλ                                                                                 
                                                                                                                          Βανδώρος Παναγής                                                                   
                                                                                                                           Κεκάτος Ευάγγελος     
                                                                                                                      Μοσχονάς Αλέξανδρος 
                                                                                                              Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

     Α/ ∆ήµαρχος  
    Ηλίας Κουρκουµέλης 
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