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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    

 
                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
 της 18ης ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   
17 η  Νοεµβρίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   112 /2016                                                Α∆Α: 6Γ∆ΖΩΕ5-12Γ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
ανάκληση των 52 & 78/2016 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητα Ζωής. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  17  η  Νοεµβρίου του έτους  2016, ηµέρα  Πέµπτη   και ώρα 11: 00  το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 38330/11-11-2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α'87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία εφόσον σε σύνολο εννιά   (9) µελών ευρέθησαν 
παρόντες     τα  πέντε   (5) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
   1.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
   2. Γεώργιος Κατσιβέλης                                                                      Αντώνιος Γεωργόπουλος                                              
   3. Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων 
   4  Γάκης Μιχαήλ                                                                                   ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5. Παπαδάτος Νικόλαος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                           Τζωρτζάτος Γεώργιος                        
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας   την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούµενος το 

1ο   θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την ανάκληση των 52 & 78/2016 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.» 
ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  και ο κ. Άγγελος 
Γαλιατσάτος του Κωνσταντίνου κατόπιν κοινοποίησης  της  µε την αριθµό πρωτ. 38330/11-11-
2016 έγγραφης πρόσκλησης  για την σύγκληση της  συνεδρίασης   µε το αριθµ. 38522/14-11-
16 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
Επισηµαίνεται ότι ο κ. Γαλιατσάτος Άγγελος  προσκλήθηκε σε ακρόαση αν και τούτο δεν ήταν 
απαραίτητο καθώς η κλήτευση προηγούµενης ακρόασης δεν απαιτείται όταν η ανάκληση της 
διοικητικής πράξης δικαιολογείται και επιβάλλεται  από την ύπαρξη αντικειµενικών δεδοµένων. 
Εν προκειµένω δε η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (52 & 78/2016 αποφάσεων) 
στηρίζεται όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε αφενός µεν σε ύπαρξη αντικειµενικών δεδοµένων 
αφετέρου δε σε πλάνη της Υπηρεσίας. 
Παραβρεθήκαν  επίσης  στην συνεδρίαση είναι  και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου κ. Λούκας Νιφοράτος καθώς και πολλοί  κάτοικοι της συνοικίας  ΠΛΑΚΑΣ 
Αργοστολίου ,ενδεικτικά αναφέρονται : κ.κ. Τσιουφης Χρήστος –Χέλµης Χρήστος –Τροµπέτας 
Σπυρίδων –Αντώνης Κατάνιας και άλλοι. 
  Ο κ. Άγγελος Γαλιατσάτος αµέσως  µετά την έναρξη της συνεδρίασης κατέθεσε το από 17-11-
2016 έγγραφο αντιρρήσεων του το οποίο πρωτοκολήθηκε µετά την λήξη της συνεδρίασης από 
την υπάλληλο της γραµµατειακής στήριξης   της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και έλαβε  αριθµό πρωτοκόλλου 
39088/17-11-2016 και αποχώρησε από την συνεδρίαση . 
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Στην συνέχεια  αναγνώστηκε  επί λέξει  ενώπιον της  Επιτροπής το µε αριθµό πρωτοκόλλου 
39088/17-11-2016 έγγραφο αντιρρήσεων του κ. Γαλιατσάτου Άγγελου το οποίο αναλυτικά έχει 
ως εξής: 
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Αµέσως µετά αναγνώστηκε επί λέξει  η µε αρίθ. πρωτ. 38444/14-11-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή 
Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου 
Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  

 

1. Με την από 28.03.2016 αίτηση του κ. Άγγελου Γαλιατσάτου ζητήθηκε η έγκριση απότµησης 
πεζοδροµίου για την δηµιουργία εισόδου – εξόδου σε υπό ίδρυση πρατήριο παροχής καυσίµων και 
ενέργειας στην συµβολή των οδών Γερασίµου Φωκά και Ιακώβου Πυλαρινού εντός της πόλεως του 
Αργοστολίου. Εν συνεχεία η παραπάνω αίτηση συµπληρώ-θηκε µε την από 20.04.2016 αίτηση του 
ιδίου µε την οποία υπέβαλε τεχνική έκθεση, διάγραµµα εφαρµογής και βεβαίωση της Υπηρεσίας 
∆όµησης περί του πλάτους της ρυµοτοµικής γραµµής. 
 Κατόπιν των ανωτέρω η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, απέ-στειλε προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής την µε αριθµό πρωτοκόλλου 10008/28.03.2016 & 12931/20.04.2016 εισήγησή της, µε 
την οποία εισηγήθηκε την έγκριση απότµησης – υποβιβασµού στάθµης του πεζοδροµίου στην 
συµβολή των ανωτέρω οδών (ΟΤ 14, τεµ 1) για την δηµιουργία εισόδου – εξόδου σε υπό ίδρυση 
πρατήριο παροχής καυσίµων και ενέργειας, καθώς από το προσκοµιζόµενο µε την αίτηση του από 
∆εκέµβριο του 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της µηχανικού Ασηµίνας Γαβριελάτου, εµφανιζόταν το 
πλάτος του οδοστρώµατος 5,03µ και το πλάτος του πεζοδροµίου 0,37µ.. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
µε την µε αριθµό 52/2016 απόφασής της γνωµοδότησε υπέρ της έγκρισης σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
και απέστειλε την απόφαση αυτή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την µε αριθµό 221/2016 απόφαση του, ενέκρινε την απότµηση – υποβιβασµό 
της στάθµης του πεζοδροµίου. 
 Στις 18.07.2016 περιήλθε στον ∆ήµο καταγγελία κατοίκων της περιοχής Πλάκας Αργοστολίου 
για αυθαίρετες κατασκευές επί κοινοχρή-στων και ιδιωτικών χώρων, συνοδευόµενη από φωτογραφικό 
υλικό, στις οδούς για τις οποίες είχε ήδη χορηγηθεί η έγκριση για την απότµηση του πεζοδροµίου. 
Κατόπιν τούτου η Τεχνική Υπηρεσία προέβη σε  έλεγχο του φυσικού της αρχείου οπότε και διαπίστωσε 
ότι σε προγενέστερο χρόνο και συγκεκριµένα στις 30.01.2015 υπάλληλος της υπηρεσίας είχε 
διεκπεραιώσει το ίδιο αίτηµα του ιδιώτη πραγµατοποιώντας αυτοψία µέτρησης και διαπιστώνοντας 
διαφορετικά µεγέθη στο πλάτος του οδο-στρώµατος.  Ειδικότερα, στο από Νοέµβριο 2014 
τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού Σπυρίδωνα Αποστολάτου που συνόδευε την από 11.12.2014 
πρώτη αίτηση του κ. Άγγελου Γαλιατσάτου, καθώς και στην από 30.01.2015 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που συντάχθηκε κατόπιν αυτοψίας, το πλάτος του οδοστρώµατος έµπροσθεν του ΟΤ 14 
τεµ. 1, επί της οδού Ιακώβου Πυλαρινού ήταν 4,30µ και το πλάτος του πεζοδροµίου έµπροσθεν της 
ιδιοκτησίας του κ. Γαλιατσάτου κυµαινόταν µεταξύ 0,90µ έως 1µ.. Εν συνεχεία συντάχθηκε η από 
30.01.2015 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οποία η κατάσταση του 
οδοστρώµατος, όπως διαπιστώθηκε στην έκθεση αυτοψίας, δεν κάλυ-πτε τις απαιτήσεις διαµόρφωσης 
εισόδου – εξόδου λόγω των υφιστάµενων γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού Ιακώβου Πυλαρινού 
και ως εκ τούτου η Υπηρεσία εισηγήθηκε την µη έγκριση απότµησης του πεζοδροµίου για το υπό 
ίδρυση πρατήριο καυσίµων.  
 Μετά την ανωτέρω διαπίστωση και επειδή από το ∆ήµο κανένα έργο δεν είχε εκτελεστεί επί 
της εν λόγω οδού, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διερεύνησε την πιθανότητα εκτέλεσης έργου ή 
εργασιών από την ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Σε απάντηση 
του εν λόγω εγγράφου µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 4480/18.07.2016 έγγραφό της η ∆ΕΥΑ 
Κεφαλλονιάς, γνωστοποίησε ότι η µεταβολή επί του οδοστρώµατος και του πεζοδροµίου δεν οφείλεται 
σε εργασίες ή έργα της Επιχείρησης. Επίσης η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαπίστωσε ότι µεταξύ 
των δύο αυτοψιών που έλαβαν χώρα από τον ∆ήµο το έτος 2015 και το έτος 2016 είχαν 
πραγµατοποιηθεί µε χρήση µηχανικών µέσων εκσκαφικές εργασίες κατά µήκος και παραπλεύρως της 
ιδιοκτησίας του κ. Άγγελου Γαλιατσάτου και συγκεκριµένα επίµηκες βαθύ χαντάκι, καθαίρεση 
πεζοδροµίου και ασφαλτόστρωση της λωρίδας του προϋφιστάµενου το πεζοδρόµιο.  ∆ιαπιστώθηκε, 
λοιπόν ότι η συνταχθείσα εισήγηση προς τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου ήταν προϊόν πλάνης περί τα 
πράγµατα, η οποία καθιστά ανακλητέα την µε αριθµό πρωτοκόλλου 10008/28.03.2016 & 
12931/20.04.2016 εισήγηση και οµοίως την µε αριθµό 52/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και την µε αριθµό 221/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς µε την οποία 
εγκρίθηκε η απότµηση του πεζοδροµίου. Κατόπιν των ανωτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την µε 
αριθµό 237/2016 απόφασή του ανακάλεσε την µε αριθµό 221/2016 προγενέστερη απόφαση του, ενώ 
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σε µεταγενέστερο της παραπάνω ανάκλησης χρόνο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την µε αριθµό 
78/2016 απόφασή της ανακάλεσε οµοίως την µε αριθµό 52/2016 απόφασή της. Κατά της µε αριθµό 
237/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Άγγελος Γαλιατσάτος άσκησε ειδική διοικητική 
προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 
Ελλάδος και Ιονίου επί της οποίας µε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 108014/29.09.2016 απόφαση του 
αποδέχθηκε την εν λόγω προσφυγή και ακύρωσε την µε αριθµό 237/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ως µη νόµιµη για παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, και συγκεκριµένα διότι 
για την ανάκληση της µε αριθµό 237/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για πλάνη περί τα 
πράγµατα όφειλε η διοίκηση να ακολουθήσει την αρχική διαδικασία έκδοσης ήτοι εισήγηση για 
ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ακολούθως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
αναπέµποντας την υπόθεση στην ∆ιοίκηση (∆ήµο Κεφαλλονιάς) για περαιτέρω ενέργειες.  
 2. Η ∆ιοίκηση οφείλει, σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, συνεπώς εφαρµοζόµενη, να 
ανακαλεί κάθε παράνοµη πράξη της, αποκαθιστώντας έτσι την έννοµη τάξη. Η ανάκληση δηλαδή των 
παράνοµων διοικητικών πράξεων αποτελεί, κατ’ αρχήν, νόµιµη υποχρέωση της ∆ιοίκησης, που 
απορρέει από τη γενική αρχή της νοµιµότητας των διοικητικών ενεργειών. Παράνοµες ή πληµµελείς 
είναι οι διοικητικές πράξεις που πάσχουν από ακυρότητα και οι οποίες, εάν προσβάλλονταν µε αίτηση 
ακυρώσεως ή προσφυγή, θα ακυρώνονταν. Η ανάκληση χωρεί µόνο για λόγους νοµιµότητας και όχι 
για διαφορετική εκτίµηση των ίδιων πραγµατικών περιστατικών (ΣΕ 3629/1984), εκτός αν συντρέχει 
λόγος δηµοσίου συµφέροντος (ΣΕ 441/1984, 3793/2008).  

Ωστόσο, η νοµολογία δέχεται, κατά κανόνα, ότι η ανάκληση των παράνοµων διοικητικών 
πράξεων δεν αποτελεί υποχρέωση υπό την έννοια της οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, αλλά 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ∆ιοίκησης, η οποία όµως, υποχρεούται να ασκεί αυτή όχι 
αυθαιρέτως, αλλά µέσα στα επιτρεπόµενα όρια που θέτει ο νόµος ή που προκύπτουν από το Σύνταγµα 
και τις γενικές αρχές του δικαίου, ιδίως της χρηστής διοίκησης και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης 
του πολίτη (βλ. Σ.τ.Ε. 2195/1982). Σύµφωνα, εξάλλου, µε τα παγίως γενόµενα δεκτά στη θεωρία και τη 
νοµολογία των διοικητικών δικαστηρίων και ιδίως του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατ’ αρχήν 
επιτρέπεται ελευθέρως η ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών διοικητικών πράξεων, ανεξάρτητα 
από το αν από τις πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώµατα των διοικούµενων, εφόσον η ανάκληση 
γίνει εντός εύλογου χρόνου από την έκδοσή τους (βλ. Σ.τ.Ε. 653/2011, Σ.τ.Ε. 1211/2011, Σ.τ.Ε. 
598/1987 κ. ά.). Περιλαµβάνονται δε στις πράξεις αυτές και εκείνες που έχουν εκδοθεί κατά πλάνη περί 
τα πράγµατα, όταν οι πράξεις αυτές έχουν εκδοθεί βάσει προφανώς εσφαλµένης αντίληψης, που 
προκύπτει από αναµφισβήτητα στοιχεία, για τη συνδροµή των πραγµατικών δεδοµένων που 
αποτελούν την προϋπόθεση της έκδοσής τους (βλ. Σ.τ.Ε. 3957/1978, 3550, 3554/1988 κ.ά.).  Συντρέχει 
δε πλάνη περί τα πράγµατα, όταν αποδεικνύεται η αντικειµενική (δηλαδή χωρίς ουσιαστική κρίση) 
ανυπαρξία των πραγµατικών ή νοµικών καταστάσεων που έλαβε το διοικητικό όργανο για την 
εφαρµογή του κανόνα, ο οποίος προβλέπει την έκδοση της πράξης, δηλαδή, όταν αποδεικνύεται ότι το 
διοικητικό όργανο από πλάνη θεώρησε ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις (ΣΕ 41/1996, 
2392/2007). Περαιτέρω, υφισταµένης περίπτωσης ανάκλησης παράνοµης διοικητικής πράξης 
επιβάλλεται να γίνεται από τη ∆ιοίκηση ενδελεχής και εµπεριστατωµένη αξιολόγηση όλων των 
παραµέτρων κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, η δε ανακλητική πράξη, ως δυσµενής διοικητική πράξη, 
εκδιδόµενη κατ’ ενάσκηση αρµοδιότητας διακριτικής ευχέρειας, επιβάλλεται να περιέχει ειδική, πλήρη 
και επαρκή αιτιολογία, µε αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά ή στοιχεία, η ύπαρξη ή η έλλειψη των 
οποίων στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε συνάρτηση µε το ισχύον κατά την έκδοση της ανακαλούµενης 
πράξης νοµικό καθεστώς, θεµελιώνει τη διαπιστούµενη παρανοµία και κατ’ ακολουθία, τη συνδροµή 
νόµιµου λόγου ανάκλησης. Και τούτο, διότι οι δυσµενείς για τον ιδιώτη και οι κατά διακριτική ευχέρεια 
εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις είναι ως εκ της φύσεώς τους αιτιολογητέες (βλ. Σ.τ.Ε.2216/1992, 
3567/1989 κ.ά.). 

Ο εύλογος χρόνος για την ανάκληση κρίνεται ανάλογα µε τις περιστάσεις. Σύµφωνα µε τον 
Α.Ν. 261/1968, η ανάκληση διοικητικής πράξης σε χρόνο µικρότερο της πενταετίας από την έκδοσή της 
θεωρείται ότι γίνεται εντός ευλόγου χρόνου. Μετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου δεν είναι 
επιτρεπτή η ανάκληση των παράνοµων πράξεων, από τις οποίες οι διοικούµενοι απέκτησαν 
δικαιώµατα, πλην όµως ο χρονικός περιορισµός της παράνοµης διοικητικής πράξης δεν ισχύει και η 
εν τω µεταξύ δηµιουργηθείσα πραγµατική κατάσταση δεν αποκλείει την ανάκληση, αν η έκδοση της 
πράξης προκλήθηκε από απατηλή ενέργεια του ιδιώτη ή η ανάκλησή της γίνεται για λόγους 
συµµόρφωσης της διοίκησης προς το περιεχόµενο αποφάσεως ακυρωτικού δικαστηρίου ή επιβάλλεται 
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για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή δηµόσιας τάξης. Στις περιπτώσεις αυτές η ανάκληση επιτρέπεται 
οποτεδήποτε και µετά την παρέλευση του εύλογου χρόνου (βλ. περί των ανωτέρω Επαµ. 
Σπηλιωτόπουλου «Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου» παρ.176 επόµ., Π. ∆αγτόγλου «Γενικό ∆ιοικητικό 
∆ίκαιο» Έκδοση Γ΄σελ. 305 επόµ., Μιχ. Στασινόπουλου «∆ίκαιον ∆ιοικητικών Πράξεων» παρ. 55 
επόµ.). Η κρίση, πάντως, της ∆ιοίκησης για τη συνδροµή δηµοσίου συµφέροντος ή δόλιας ενέργειας 
του διοικούµενου ή αντίθεσης προς τη δηµόσια τάξη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, δεδοµένου 
ότι ελέγχεται από τα δικαστήρια κατά πόσο τα συγκεκριµένα περιστατικά θεµελιώνουν την κρίση αυτή 
(βλ. Σ.τ.Ε. 1987/1983). Η ανάκληση των παράνοµων πράξεων κατά κανόνα ανατρέχει στο χρόνο της 
έκδοσής τους και από το χρόνο αυτό τις εξαφανίζει και αποκαθιστά τη νοµική κατάσταση που υπήρχε 
πριν από την έκδοση των ανακαλούµενων πράξεων (βλ. Σ.τ.Ε.15/1978, 3667/1993 κ.ά.). 

Συνεπώς από τα έγγραφα που µας προσκοµίστηκαν και το σύνολο των εγγράφων που 
λήφθηκαν υπόψη από το αρχείο της Υπηρεσίας µας για την εν λόγω υπόθεση, προέκυψε ότι η µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 10008/28.03.2016 & 12931/20.04.2016 εισήγηση της Υπηρεσίας µας συντάχθηκε 
αφενός κατόπιν πλάνης περί τα πράγµατα καθώς συντάχθηκε κατόπιν εσφαλµένης αντίληψης για την 
συνδροµή των πραγµατικών δεδοµένων ήτοι των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του  οδοστρώµατος , 
τα οποία αποτελούσαν προϋπόθεση για την έγκριση της απότµησης του πεζοδροµίου, αφετέρου κατά 
παράβαση του νόµου καθώς προέκυψε ότι η εφαρµογή της προτεινόµενης διάταξης κυκλοφοριακής 
σύνδεσης εισόδου - εξόδου οχηµάτων δεν καλύπτει τις αναγκαίες απαιτήσεις διαµόρφωσης εισόδου – 
εξόδου στην συγκεκριµένη θέση λόγω των υφιστάµενων γεωµετρικών χαρακτηριστικών της οδού 
Ιακώβου Πυλαρινού. Οι παραπάνω διαπιστώσεις στηρίχθηκαν σε αντικειµενικά δεδοµένα από τα 
οποία προέκυψε ότι υπήρχε παρέµβαση επί του οδοστρώµατος η οποία είχε σαν συνέπεια την 
µεταβολή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του. 

Εν όψει των ανωτέρω εισηγούµαστε: α) Την ανάκληση της µε αριθµό 78/2016 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς ως δυσµενής διοικητική πράξη δεν φέρει την εκ του νόµου 
απαιτούµενη ειδική πλήρη και επαρκή αιτιολογία, β) την ανάκληση της µε αριθµό 52/2016 απόφασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διότι αφενός πεπλανηµένα η ∆ιοίκηση εξέλαβε ότι συντρέχουν οι 
νόµιµες προϋποθέσεις για την έγκριση απότµησης – υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου για την 
ίδρυση πρατηρίου καυσίµων και ενέργειας, αφετέρου διότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατά 
παράβαση του νόµου, αντιβαίνει στο δηµόσιο συµφέρον το οποίο στην προκείµενη περίπτωση 
συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος και της κοινοχρησίας, στην τήρηση των πολεοδοµικών 
διατάξεων και φυσικά στην δηµόσια υγεία και ασφάλεια όπως την επικαλούνται οι κάτοικοι της 
περιοχής. Η ανωτέρω ανάκληση επιβάλλεται επιπλέον και από την αρχή της δικαιολογηµένης 
εµπιστοσύνης του διοικούµενου η οποία ανάγεται στην αποτροπή δηµιουργίας δικαιωµάτων µε 
επιζήµιες για τον διοικούµενο συνέπειες (π.χ. δαπάνες για την δηµιουργία του πρατηρίου).  

Εν συνεχεία η απόφαση της Επιτροπής Σας πρέπει να αποσταλεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
προκειµένου και για τους ίδιους λόγους να ανακληθεί η µε αριθµό 221/2016 απόφαση αυτού, η οποία 
λήφθηκε κατόπιν της µε αριθµό 52/2016 απόφασης της Επιτροπής. 
 
 

  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος έδωσε  τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου  καθώς και τους παρευρισκόµενους  κατοίκους  της συνοικίας  ΠΛΑΚΑΣ 
Αργοστολίου οι οποίοι  αφού εξέφρασαν την αγανάκτηση τους για την χωρίς  λόγο εξάµηνη 
ταλαιπωρία τους  για το εν λόγω θέµα ,  οµόφωνα πρότειναν να  καταλογιστούν ευθύνες  για την 
παρέµβαση στο συγκεκριµένο  πεζοδρόµιο και ο ∆ήµος µε τις  Τεχνικές Υπηρεσίες  του να προβεί  στις 
απαραίτητες ενέργειες για  την άµεση αποκατάσταση του. 
  Ο Πρόεδρος  και όλα τα Μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ αφού τους εξέφρασαν την συµπαράστασή τους για το 
δίκαιο αίτηµά τους , επεσήµαιναν την παντελή απουσία των υπόλοιπων Μελών της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που ανήκουν στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στην συζήτηση για την επίλυση του 

σοβαρού  αυτού  θέµατος  των κατοίκων   της συνοικίας  ΠΛΑΚΑΣ Αργοστολίου. 
Τέλος ο  Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  
πρόταση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την ανάκληση των α)  78/2016 (ανάκληση της 52/2016 

απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ) και  β) της 52/2016 (Εισήγηση στο ∆.Σ περί έγκρισης απότµησης –
υποβιβασµού πεζοδροµίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίµων και ενέργειας στο Αργοστόλι) 
αποφάσεων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την µε αρίθ. πρωτ. 38444/14-11-2016  
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παραπάνω εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Γάκης Μιχαήλ  και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αριθµ.πρωτ. 108014/29-09-2016 του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης  
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου  

• την  µε αριθµ. πρωτ . 38444/14-11-2016 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας.   

• το από 17-11-2016 έγγραφο  αντιρρήσεων του κ. Άγγελου Γαλιατσάτου 

• Την πρόταση του Προέδρου :  
 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά ως προς την  µε αριθµ. πρωτ . 38444/14-11-2016 την εισήγηση  της Τεχνική 

Υπηρεσίας και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  όπως παρακάτω : 

α) Την ανάκληση της µε αριθµό 78/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς ως 
δυσµενής διοικητική πράξη δεν φέρει την εκ του νόµου απαιτούµενη ειδική πλήρη και επαρκή 
αιτιολογία,  

β) Την ανάκληση της µε αριθµό 52/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διότι αφενός 
πεπλανηµένα η ∆ιοίκηση εξέλαβε ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έγκριση απότµησης 
– υποβιβασµού στάθµης πεζοδροµίου για την ίδρυση πρατηρίου καυσίµων και ενέργειας, αφετέρου 
διότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του νόµου, αντιβαίνει στο δηµόσιο συµφέρον το 
οποίο στην προκείµενη περίπτωση συνίσταται στην προστασία του περιβάλλοντος και της 
κοινοχρησίας, στην τήρηση των πολεοδοµικών διατάξεων και φυσικά στην δηµόσια υγεία και 
ασφάλεια όπως την επικαλούνται οι κάτοικοι της περιοχής. 

 Η ανωτέρω ανάκληση επιβάλλεται επιπλέον και από την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του 
διοικούµενου η οποία ανάγεται στην αποτροπή δηµιουργίας δικαιωµάτων µε επιζήµιες για τον 
διοικούµενο συνέπειες (π.χ. δαπάνες για την δηµιουργία του πρατηρίου). 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   113 /2016                                               Α∆Α: Ω5ΑΘΩΕ5-Ρ2Β 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για πρόσβαση 
ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµιο Λαϊκών Κατοικιών στο Αργοστόλι. 
 
 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Θεόδωρος Πετεινάτος (κάτοικος της περιοχής) καθώς  
και ο κ. Κιάµος Μαργαρίτης. 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο   

θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµιο Λαϊκών Κατοικιών στο Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής τα παρακάτω :  
Με τις 67 & 68/28-06-2016 γνωµοδοτικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες 
εγκρίθηκαν µε την 233/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκαν  τα παρακάτω:   
1) Σύµφωνα µε την 67/2016  γνωµοδοτική απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την 
αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη  κατοίκου Αργοστολίου   µε την οποία ζητείται η χορήγηση αδείας και 
να κατασκευαστεί  ράµπα ΑΜΕΑ και ένας σηµατοδότης (ώστε να µην παρκάρουν άλλα αυτοκίνητα) 
έξω από την είσοδο του σπιτιού του στη οδό Άγγελου Βουτσινά 6 Λαικές Κατοικίες στο Αργοστόλι , 
λόγω σοβαρού προβλήµατος προσβασιµότητας µέλους της οικογένειας του. που ενέκρινε    την αριθµ. 
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πρωτ.  10492/31-03 -2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποφάσισε  οµόφωνα  τα 
παρακάτω   :  
Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Α) Να  χορηγηθεί η αιτούµενη θέση στάθµευσης 
ΑΜΕΑ έξω από την κατοικία της κ. Κιάµο Μαργκελόρα του Μαργαρίτη στην  οδό Άγγελου Βουτσινά 6 
Λαϊκές Κατοικίες στο Αργοστόλι για το χρονικό διάστηµα µέχρι της 14-06 2017 (ηµεροµηνία λήξης 
∆ελτίου Στάθµευσης ΑΜΕΑ και της άδειας οδήγησης) 
Β) Να µην χορηγηθεί η άδεια κατασκευής  ράµπας ΑΜΕΑ  στο πεζοδρόµιο έξω ακριβώς από την 
είσοδο της κατοικίας της διότι δεν αποτελεί διάβαση /γωνία δρόµων . 
 Γ) ∆ικαιούται να  αιτηθεί στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στις διαβάσεις /γωνίες 
των δρόµων που ενδιαφέρεται για την εξυπηρέτηση της κατοικίας της. 
2) Σύµφωνα µε την 68/2016  γνωµοδοτική απόφαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την 
αίτηση του κ. Κιάµου Μαργαρίτη  κατοίκου Αργοστολίου  µε την οποία ζητείται  η κατασκευή   ράµπας 
ΑΜΕΑ   στη γωνία  της οδού  Άγγελου Βουτσινά 6  Λαϊκές Κατοικίες (απέναντι από το Νηπιαγωγείο) 
στο Αργοστόλι και να καταστεί εφικτή η διέλευση καροτσιού  ΑΜΕΑ στο συγκεκριµένο τµήµα του 
πεζοδροµίου µέχρι την οικία του , λόγω ύπαρξης δένδρων που ενέκρινε    την αριθµ. πρωτ.  11281/19-
05 -2016 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αποφάσισε  οµόφωνα  τα παρακάτω  :  
 
 
«Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :  Α) Να εγκριθεί η κατασκευή ΑΜΕΑ στο 
πεζοδρόµιο της οικίας του κ. Κιάµου Μαργαρίτη στην διασταύρωση των οδών Άγγελου Βουτσινά και 
παρόδου της (απέναντι από το Νηπιαγωγείο). 
Β) Να εγκριθεί η καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών εφαπτόµενα του 
κρασπέδου του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου του δρόµου.  Οι εργασίες καθαίρεσης των εν λόγω 
παρτεριών θα πρέπει να υλοποιηθούν µετά την έγριση και την κοπή των αντίστοιχων δένδρων 
(εξωτερική σειρά ) αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Πρασίνου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ στην γωνία των ανωτέρω οδών και της 
καθαίρεσης της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου 
θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.» 
 
 Στην συνέχεια µε την αφορµή 1) την  αριθ. πρωτ. 31825/20-09-2016 αίτηση τεσσάρων κατοίκων της 
περιοχής σύµφωνα µε την οποία ζητούν :  α) να διερευνηθεί η περίπτωση κατασκευής ράµπας ΑΜΕΑ 
στο πεζοδρόµιο της οπίσθιας πλευράς της οικίας κ. Κιάµου Μαργκελόρα του Μαργαρίτη γιατί εκεί δεν 
θα χρειαστεί να κοπεί ούτε ένα δέντρο, β) σε διαφορετική περίπτωση να κατασκευαστεί ράµπα ΑΜΕΑ 
στη γωνία των πεζοδροµίων εκ δεξιών της οικίας κ. Κιάµου Μαργκελόρα του Μαργαρίτη όπου υπάρχει 
µόνο ένα δέντρο για να κοπεί και όχι τέσσερα δέντρα δεδοµένου ότι τα δέντρα είναι εστίες υγείας, 
σκιάς, πρασίνου, οµορφιάς και οξυγόνου, γ)  να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για 
τον φάκελο αναπηρίας της κας Κιάµο Μαργκελόρα του Μαργαρίτη. 
2) Το ταυτάριθµο έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου η οποία αναβάλλει την κοπή των 
δένδρων για την κατασκευής της ράµπας εφόσον το συνεργείο που µετέβη για την κοπή των δένδρων 
δέχθηκε απειλές από περίοικους οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η ράµπα µπορεί να κατασκευαστεί σε άλλο 
σηµείο του πεζοδροµίου αποφεύγοντας κατά αυτόν τον τρόπο την κοπή των δένδρων  η Τεχνική 
Υπηρεσία  την µε αρίθ. πρωτ. 35409/17-10-2016 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου εισηγείται τα παρακάτω:   
 
 «Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 31825/20.9.16 αίτηση τεσσάρων κατοίκων της οδού Άγγελου 
Βουτσινά στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους κας Ελένη 
Χαλιώτου, οι οποίοι έλαβαν υπόψιν και την υπ' αριθµ. 233/06.7.16 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ζητείται 1- να διερευνηθεί η περίπτωση κατασκευής 
ράµπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της οπίσθιας πλευράς της οικίας κ. Κιάµου Μαργκελόρα 
του Μαργαρίτη γιατί εκεί δεν θα χρειαστεί να κοπεί ούτε ένα δέντρο, 2- σε διαφορετική 
περίπτωση να κατασκευαστεί ράµπα ΑΜΕΑ στη γωνία των πεζοδροµίων εκ δεξιών της 
οικίας κ. Κιάµου Μαργκελόρα του Μαργαρίτη όπου υπάρχει µόνο ένα δέντρο για να κοπεί 
και όχι τέσσερα δέντρα δεδοµένου ότι τα δέντρα είναι εστίες υγείας, σκιάς, πρασίνου, 
οµορφιάς και οξυγόνου, 3- να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για τον 
φάκελο αναπηρίας της κας Κιάµο Μαργκελόρα του Μαργαρίτη. 
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 Για το ανωτέρω θέµα: 
 1) το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, µε την υπ' αριθµ. 233/06.7.16 
απόφασή του, ενέκρινε Α) την κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της οικίας κ. Κιάµου 
Μαργαρίτη και πιο συγκεκριµένα στη διασταύρωση των οδών Άγγελου Βουτσινά και παρόδου 
της (απέναντι από το Νηπιαγωγείο), Β) την καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων 
παρτεριών εφαπτόµενα του κρασπέδου του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου του δρόµου, οι 
εργασίες καθαίρεσης των εν λόγω παρτεριών θα πρέπει να υλοποιηθούν µετά την έγκριση και 
την κοπή των αντίστοιχων δέντρων (εξωτερική σειρά) αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Πρασίνου 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Γ) οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ 
πεζοδροµίου στη γωνία των ανωτέρω οδών και της καθαίρεσης της εξωτερικής σειράς των 
τεσσάρων παρτεριών του εν λόγω τµήµατος του πεζοδροµίου θα γίνουν από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
 2) µετά και την υπ' αριθµ. πρωτ. 31825/20.9.16 αίτηση των τεσσάρων κατοίκων της εν 
λόγω οδού, η Υπηρεσία µας προέβη σε επιτόπου νέο έλεγχο των πεζοδροµίων, της οδού 
Άγγελου Βουτσινά και της οδού Οδυσσέα Ελύτη, στο ύψος της οικίας κας Κιάµου Μαργκελόρα 
του Μαργαρίτη, όπου διαπίστωσε: 
 2α) στην εµπρόσθια όψη της εν λόγω οικίας, το πεζοδρόµιο απ' την οικία κ. Κιάµου έως 
τη βορειοανατολική διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την πάροδό της (απέναντι απ' 
το Νηπιαγωγείο), έχει µήκος περίπου 25m και µέσο πλάτος 1,4m (συµπεριλαµβανοµένου του 
κρασπέδου), και για την διέλευση αναπηρικού καροτσιού ΑΜΕΑ, απαιτείται η καθαίρεση της 
εξωτερικής σειράς των τεσσάρων παρτεριών εφαπτόµενα του κρασπέδου (για την οποία έχει 
ήδη ληφθεί η υπ' αριθµ. 233/06.7.16 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου). 
 2β) στην εµπρόσθια όψη της εν λόγω οικίας, το πεζοδρόµιο απ' την οικία κ. Κιάµου έως 
τη νοτιοδυτική διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την οδό Περιστιανού, έχει µήκος 
περίπου 15m και µέσο πλάτος 1,5m (συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου), και για την 
διέλευση αναπηρικού καροτσιού ΑΜΕΑ, απαιτείται η καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των δύο 
παρτεριών εφαπτόµενα του κρασπέδου. 
 2γ) στην οπίσθια όψη της εν λόγω οικίας και έµπροσθεν ολόκληρου του µήκους αυτής επί 
της οδού Οδυσσέα Ελύτη, διαπιστώθηκε η υποβίβαση της επιφάνειας του πεζοδροµίου και του 
κρασπέδου στην εν λόγω θέση, και η ύπαρξη κεκλιµένης πρόσβασης (ράµπας) έως το 
ασφαλτοστρωµένο οδόστρωµα, η οποία εξυπηρετεί την εν λόγω οικία, το δε πλάτος του 
πεζοδροµίου είναι περίπου 80cm (συµπεριλαµβανοµένου του κρασπέδου). 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και το γεγονός ότι: 
 i) µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 11281/07.4.16 αίτησή του, ο κ. Κιάµος Μαργαρίτης (ως 
δικαστικός συµπαραστάτης της κόρης του Κιάµο Μαργκελόρα) αιτήθηκε την κατασκευή ράµπας 
ΑΜΕΑ στην εµπρόσθια όψη της οικίας φερόµενης ιδιοκτησίας του, και πιο συγκεκριµένα, στη 
γωνία των πεζοδροµίων της βορειοανατολικής διασταύρωσης της οδού Άγγελου Βουτσινά µε 
την πάροδό της (απέναντι από το Νηπιαγωγείο), προσκοµίζοντας και το δελτίο στάθµευσης 
ΑΜΕΑ που διαθέτει (το οποίο εκδόθηκε απ' την ∆ΜΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, µε ηµεροµηνία 
λήξης 14.6.2017), η οποία κατασκευή, εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ' αριθµ. 
233/06.7.16 απόφασή του. 
 ii) µετά τις έντονες επιτόπου διαµαρτυρίες των κατοίκων του εν λόγω τµήµατος της οδού 
Άγγελου Βουτσινά, για την µη κοπή των τεσσάρων δέντρων του πεζοδροµίου (υπ' αριθµ. πρωτ. 
31825/27.9.16 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου) και την υπ' αριθµ. πρωτ. 
31825/20.9.16 αίτηση των τεσσάρων κατοίκων εξ αυτών, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους 
κας Ελένη Χαλιώτου, ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ανέβαλε την εκτέλεση της υπ' αριθµ. 233/06.7.16 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 iii) η εξέταση του αιτήµατος κοπής των δέντρων που βρίσκονται στο εν λόγω πεζοδρόµιο, 
η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και η εκτέλεση των εργασιών κοπής τους, δεν αποτελούν 
αντικείµενο ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
& Πρασίνου, της οποίας αναµένετε την απάντηση. 
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 iv) η κεκλιµένη πρόσβαση (ράµπα) που υπάρχει επί του πεζοδροµίου της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη, στο ύψος της οπίσθιας όψης της εν λόγω οικίας, η οποία και την εξυπηρετεί, και η 
αντίστοιχη υποβίβαση της επιφάνειας του πεζοδροµίου και του κρασπέδου του στην εν λόγω 
θέση, υφίστανται δίχως την απαιτούµενη άδεια. Το πλάτος 80cm (συµπεριλαµβανοµένου του 
κρασπέδου) του εν λόγω πεζοδροµίου, θεωρείται απαγορευτικό για την κατά µήκος διαδροµή 
αναπηρικού καροτσιού ΑΜΕΑ. 
 v) σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ' αριθµ. 52488/16.11.01 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ18Β/2002), µε θέµα «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», αναφέρεται ότι, για την 
Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών «Κατ' εξαίρεση για περιπτώσεις υφιστάµενων αστικών 
πεζοδροµίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να µειωθεί στα 0,90µ ή στην περίπτωση 
υφιστάµενων πεζοδροµίων πλάτους <0,90µ να καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου.» 
 vi) τα πεζοδρόµια πρέπει να κατασκευάζονται προσπελάσιµα στους ΑΜΕΑ. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
 i) Να εγκριθεί η κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδροµίου της οικίας κ. Κιάµου 
στην οδό Άγγελου Βουτσινά στις Λαϊκές Κατοικίες Αργοστολίου, εναλλακτικά, ή στη 
βορειοανατολική διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την πάροδό της απέναντι απ' το 
Νηπιαγωγείο (όπως έχει ήδη αποφασιστεί µε την υπ' αριθµ. 233/06.7.16 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου) µε την αντίστοιχη καθαίρεση της εξωτερικής σειράς των τεσσάρων 
παρτεριών του πεζοδροµίου εφαπτόµενα του κρασπέδου, ή στη νοτιοδυτική διασταύρωση της 
οδού Άγγελου Βουτσινά µε την οδό Περιστιανού µε την αντίστοιχη καθαίρεση της εξωτερικής 
σειράς των δύο παρτεριών του πεζοδροµίου εφαπτόµενα του κρασπέδου, ή και στις δύο 
προαναφερόµενες γωνίες του πεζοδροµίου µε την αντίστοιχη καθαίρεση της εξωτερικής σειράς 
και των έξι παρτεριών του πεζοδροµίου εφαπτόµενα του κρασπέδου. Οι εργασίες και τα υλικά 
κατασκευής της ράµπας ΑΜΕΑ πεζοδροµίου, θα γίνουν απ' το ∆ήµο Κεφαλλονιάς, οι δε 
εργασίες καθαίρεσης των παρτεριών που θα εγκριθούν, θα υλοποιηθούν µετά την έγκριση και 
την κοπή των αντίστοιχων δέντρων αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 
 ii) Να µην εγκριθεί η διαδροµή αναπηρικού καροτσιού ΑΜΕΑ, κατά µήκος του 
πεζοδροµίου της οπίσθιας όψης της οικίας κ. Κιάµου στην οδό Οδυσσέα Ελύτη, λόγω 
µειωµένου πλάτους του πεζοδροµίου. Η τυχόν έξοδος αναπηρικού καροτσιού ΑΜΕΑ από την 
υφιστάµενη ράµπα της οπίσθιας όψης της οικίας κ. Κιάµου, γίνεται µε ευθύνη του ιδίου. 
 iii) Να υποχρεωθεί ο κ. Κιάµος ως φερόµενος ιδιοκτήτης του ακινήτου Άγγελου Βουτσινά 
6, να αιτηθεί στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς εντός δύο µηνών από την λήψη της απόφασης, την 
αδειοδότηση της υποβίβασης του πεζοδροµίου κατασκευής ράµπας που υφίσταται στην οπίσθια 
όψη της οικίας του επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη, ειδάλλως εντός τριών µηνών από την λήψη 
της απόφασης, να αποκαταστήσει και να επαναφέρει στην αρχική του µορφή το εν λόγω τµήµα 
του πεζοδροµίου µε µέριµνα και έξοδά του, ειδάλλως θα χρεωθεί τις εργασίες αποκατάστασης 
που θα εκτελεστούν για λογαριασµό του από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.» 
 
Τέλος µε την αρίθ. πρωτ.  37034/16-11-2016  συµπληρωµατική εισήγηση  της η Τεχνική Υπηρεσία  
αναφέρει τα παρακάτω:  
 
«Σε συνέχεια του υπ' αριθµ. πρωτ. 35409/17.10.16 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών σας ενηµερώνουµε ότι, µετά και τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που 
σηµειώθηκαν στην πόλη µας, εκτιµάται απ' την Υπηρεσία µας ότι, η ενδεχόµενη κατασκευή 
ράµπας ΑΜΕΑ πεζοδροµίου (πρόσβασης Κιάµο) στη νοτιοδυτική διασταύρωση της οδού 
Άγγελου Βουτσινά (κατωφέρεια) µε την οδό Περιστιανού (κάθετη), θα έχει ως αποτέλεσµα, 
κατά τις ηµέρες των έντονων βροχοπτώσεων, τα όµβρια ύδατα που κινούνται στο 
κρασπεδόρειθρο της οδού Άγγελου Βουτσινά προς τα κατάντη, να παρεκκλίνουν στο σηµείο της 
ράµπας και να οδεύουν διαµέσου της πλακόστρωσης του εν λόγω πεζοδροµίου, προκαλώντας 
πληµµυρικά φαινόµενα στο ίδιο το πεζοδρόµιο αλλά και στις όµορες αυλές και οικίες. Ίδια 
προβλήµατα (παρέκκλισης της πορείας των οµβρίων υδάτων και πρόκλησης πληµµυρικών 
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φαινοµένων), εκτιµάται ότι θα παρατηρηθούν και στην περίπτωση που κατασκευαστεί ράµπα 
ΑΜΕΑ πεζοδροµίου (υποβιβασµός κρασπεδόρειθρου και δηµιουργία σκάφης) εντός της θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ έµπροσθεν της οικίας Κιάµο. 
 
Ως εκ τούτου, άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι, η πρόσβαση ΑΜΕΑ στην οικία Κιάµο επί της 
οδού Άγγελου Βουτσινά 6, ενδείκνυται να εξασφαλιστεί µε την κατασκευή ράµπας πεζοδροµίου 
πρόσβασης ΑΜΕΑ από την βορειοανατολική διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την 
πάροδό της (απέναντι απ' το Νηπιαγωγείο), όπως έχει ήδη αποφασιστεί µε την υπ' αριθµ. 
233/06.7.16 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Παρακαλείται η Επιτροπή σας, όπως λάβει υπόψιν της τα ανωτέρω.» 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Πετεινάτο Θεόδωρο (κάτοικο της περιοχής) ο οποίος 
επισηµαίνει ότι δεν διαφωνεί µε την κατασκευή της ράµπας αλλά ζητά από την Επιτροπή να 
διερευνηθεί η περίπτωση κατασκευής ράµπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της πίσω πλευράς του  κ. 
Κιάµου  γιατί εκεί δεν θα χρειαστεί να κοπεί ούτε ένα δέντρο ή να κατασκευαστεί ράµπα ΑΜΕΑ στη 
γωνία των πεζοδροµίων δεξιά από το σπίτι του κ. Κιάµου όπου υπάρχει µόνο ένα δέντρο για να κοπεί 
και όχι τέσσερα δέντρα . 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος προτείνει να γνωµοδοτήσουν  και να εισηγηθούν  πρόταση  
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως αναφέρεται  στην συµπληρωµατική εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας δηλαδή  η πρόσβαση ΑΜΕΑ στην οικία Κιάµο επί της οδού Άγγελου Βουτσινά 6,να 

εξασφαλιστεί µε την κατασκευή ράµπας πεζοδροµίου πρόσβασης ΑΜΕΑ από την βορειοανατολική 
διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την πάροδό της (απέναντι απ' το Νηπιαγωγείο), όπως 
έχει ήδη αποφασιστεί µε την υπ' αριθµ. 233/06.7.16 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.   
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Γεώργιος Κατσιβέλης -Κωνσταντάκης 
Άγγελος- Γάκης Μιχαήλ  και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την  µε αριθµ. πρωτ . 37034/16-11-2016 συµπληρωµατική εισήγηση  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας.   

• Την πρόταση του Προέδρου :  

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Γνωµοδοτεί  θετικά ως προς την  µε αριθµ. πρωτ . 37034/16-11-2016 συµπληρωµατική εισήγηση  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως  η πρόσβαση ΑΜΕΑ στην 
οικία Κιάµο επί της οδού Άγγελου Βουτσινά 6,να εξασφαλιστεί µε την κατασκευή ράµπας πεζοδροµίου 
πρόσβασης ΑΜΕΑ από την βορειοανατολική διασταύρωση της οδού Άγγελου Βουτσινά µε την πάροδό 
της (απέναντι απ' το Νηπιαγωγείο), όπως έχει ήδη αποφασιστεί µε την υπ' αριθµ. 233/06.07.2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς.   

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 


