ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 19ης ( κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 22 η
Νοεµβρίου 2016 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 22 η Νοεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 11: 00
το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.39328 /22-11-2016
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
Αντώνιος Γεωργόπουλος
2. Γάκης Μιχαήλ
3. Άγγελος Κωνσταντάκης
Σαµούρης Σπυρίδων
4 Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)
∆ηµητράτος Γεράσιµος
5. Παπαδάτος Νικόλαος ( αναπληρωµατικό Μέλος)
Κατσιβέλης Γεώργιος
Τζωρτζάτος Γεώργιος
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 114 /2016
Α∆Α: 7Σ1ΧΩΕ5-ΥΑΖ
ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την
µετεγκατάσταση περιπτέρων κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου ».
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης ανέφερε στα Μέλη της
Επιτροπής τα παρακάτω :
Με τον αριθ. πρωτ. 39328 /22-11-2016 σας απεστάλη έγγραφη πρόσκληση για κατεπείγουσα
συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ τις 22-11-2016 µε µοναδικό Θέµα:
Γνωµοδότηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την µετεγκατάσταση των περιπτέρων της Κεντρικής Πλατείας
Αργοστολίου.(Λόγω της επικείµενης έναρξης του έργου : Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων –Πλατεία Βαλλιάνου).
Εισήγηση : Τεχνική Υπηρεσία.

Καλείστε να συµφωνήσετε για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης και την συζήτηση του παραπάνω
θέµατος .
Τα Μέλη της Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
της συνεδρίασης και του εν λόγω θέµατος.
( Σπυρίδων Ματιάτος – Γάκης Μιχαήλ - Κεκάτος Ευάγγελος -Κωνσταντάκης Άγγελος και Παπαδάτος
Νικόλαος).
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το µοναδικό Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µετεγκατάσταση
περιπτέρων κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου ».

έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 38707/14-11-2016 εισήγηση της ∆/νσης
των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 73/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.14/2016 συνεδριάσεως του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου της 17/11/2016.
Αριθµ. Απόφασης 73/2016
Περίληψη
Μετεγκατάσταση περιπτέρου πλατείας
Στην οδό Ριζοσπαστών
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς
σήµερα τις 17/11/2016 ηµέρα εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00 µ.µ συνήλθε σε συνεδρίαση το
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη
απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 7 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
σχετικά µε την αίτηση 38241-11/11/2016 του κυρίου Γαλιατσάτου – Ραζή Ευσταθίου ιδιοκτήτη
περιπτέρου που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία Αργοστολίου µε την οποία αιτεί την µετεγκατάσταση
του περιπτέρου του µπροστά από τον Οίκο Ναύτη θέση που προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Κεφαλονιάς σύµφωνα µε την απόφαση της µε αριθµό 96/2016.
Ο πρόεδρος αφού ανέγνωσε τα σχετικά έγγραφα των τεχνικών υπηρεσιών , του τµήµατος
αδειοδοτήσεων και του τµήµατος τροχαίας πρότεινε την µετεγκατάσταση του στην θέση µπροστά από
τον Οίκο του Ναύτη.
Ο κύριος Τζανάτος διαφώνησε µε την πρόταση του Προέδρου γιατί όπως ανέφερε η ενοικιαστής του
περιπτέρου δεν συµφωνεί µε την ενέργεια αυτή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας αποφάσισε σχετικά µε την αίτηση 38241-11/11/2016 του
κυρίου Γαλιατσάτου – Ραζή Ευσταθίου ιδιοκτήτη περιπτέρου που βρίσκεται στη κεντρική πλατεία
Αργοστολίου µε την οποία αιτεί την µετεγκατάσταση του περιπτέρου του µπροστά από τον Οίκο Ναύτη
θέση που προτάθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλονιάς σύµφωνα µε την
απόφαση της µε αριθµό 96/2016 ,την µετεγκατάσταση του στην θέση µπροστά από τον Οίκο του
Ναύτη, µειοψηφούντος του κυρίου Τζανάτου Παναγιώτη που διαφώνησε µε την πρόταση του
Προέδρου γιατί όπως ανέφερε η ενοικιαστής του περιπτέρου δεν συµφωνεί µε την ενέργεια αυτή.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 73/2016.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 18 Νοεµβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
Αµέσως µετά θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ.1016/49/187-δ΄/16-11-2016 απαντητικό
έγγραφο της ∆/νσης Αστυνοµίας Κεφαλληνίας (µε αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 39023/17-11-2016 )
σύµφωνα µε το οποίο το Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου δεν έχει αντίρρηση µε την εναλλακτική
προτεινόµενη 5η θέση χωροθέτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την µετεγκατάσταση
περιπτέρου στο πεζοδρόµιο έµπροσθεν του Οίκου του Ναύτη , στην οδό Ριζοσπαστών στο
Αργοστόλι.
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση
καθορισµού και 5ης θέσης χωροθέτησης µετεγκατάστασης περιπτέρου σύµφωνα µε την πρόταση της
∆/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών, δηλαδή µπροστά από τον Οίκο του Ναύτη.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Μιχαήλ Γάκης - Κεκάτος Ευάγγελος Κωνσταντάκης Άγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

•

την υπ΄ αρίθµ. 38707/14-11-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τα συνηµµένα
σκαριφήµατα .
την αρίθµ. 73/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
το µε αρίθµ. πρωτ. 1016/49/187-δ΄/16-11-2016 έγγραφο της ∆/νσης Αστυνοµίας Κεφαλληνίας
(Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου)

•
•

και την πρόταση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Λόγω της επικείµενης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών του δηµοπρατηµένου δηµόσιου έργου µε
τίτλο « Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου», γνωµοδοτεί θετικά για την υπ΄
αρίθµ. 38707/14-11-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ( µε τα συνηµµένα σκαριφήµατα ) και
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για τον καθορισµό και 5ης θέσης χωροθέτησης για
την µετεγκατάσταση περιπτέρου της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και συγκεκριµένα
προτείνεται η τοποθέτησή του µπροστά από τον Οίκο του Ναύτη.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος
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