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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                               
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 
 
                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 4 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   14 η  Μαρτίου   
2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  14 η   Ιουνίου του έτους  2018, ηµέρα Τετάρτη     και ώρα 11:00 το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 6578/9-03-2018 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  πέντε   (5) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                          Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                               Γάκης Μιχαήλ                                                                     
3. Βανδώρος Παναγής                                                                       Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                         
4. Παρίσης Ηλίας                                                                                           Μοσχονάς  Αλέξανδρος                                                               

5.  Κεκάτος Ευάγγελος     
     ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   15 /2018                                         Α∆Α: ΩΣΡΝΩΕ5-4Ω1     
 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  καθορισµού 

θέσεων  τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για παραχώρηση µε δηµοπρασία. 
     

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο 
στον εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο για θέµατα αιγιαλού και παραλίας κ. Παπαδάτο Νικόλαο ο 
οποίος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  καθορισµού θέσεων  τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για 
παραχώρηση µε δηµοπρασία.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την µε αριθ πρωτ 
6901./13-03-2018 εισήγηση του η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

Βαθµός 
Ασφαλείας 

 

Αριθ. Πρωτ.     6901 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

Αργοστόλι   13.03.2018 

Πληροφ.   
                       
                       
Ταχ. ∆/νση 
 
 
Τηλέφωνο  

Νοµική Υπηρεσία 
Νίκη Χριστοφοράτου 
 
Πλατεία Βαλλιάνου 
28100  Αργοστόλι 
 
2671022933 

 
 
 
ΠΡΟΣ 
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός θέσεων τµηµάτων αιγιαλού-παραλίας για παραχώρηση µε δηµοπρασία. 
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 Με την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0007387/0454Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος & Ενέργειας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 31-05-2017 
Απόφαση των ως άνω Υπουργών, παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το δικαίωµα απλής χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας  ζώνης λιµνών και πλεύσιµων ποταµών που 
βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2019. 
 Κατά το έτος 2017 ο ∆ήµος προέβη σε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό για τη εκµίσθωση τµηµάτων 
αιγιαλού-παραλίας για δύο έτη. Κατά τη διαδικασία αυτή υπήρξαν συγκεκριµένα τµήµατα για τα οποία ο 
διαγωνισµός απέβη άγονος. Επιπλέον υπάρχουν συγκεκριµένες θέσεις από τις οποίες οι µισθωτές µετά τη λήξη 
του πρώτου έτους ζήτησαν τη λύση της µίσθωσης ενώ τέλος διατυπώθηκαν αιτήµατα και για νέες θέσεις προς 
δηµοπράτηση.  
Τον Ιανουάριο του έτος 2018 ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καλούσε τους ιδιοκτήτες 
των όµορων µε τον αιγιαλό ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταστηµάτων αναψυχής να υποβάλουν αιτήσεις 
συνοδευόµενες από τα νόµιµα δικαιολογητικά (άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, έναρξη άσκησης 
επιτηδεύµατος, δηµοτική ενηµερότητα, ταµειακή απόδειξη µε το ΑΦΜ της επιχείρησης και απόσπασµα 
ορθοφωτοχάρτη από την «Ελεύθερη θέαση Ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε). Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν 
συνοδευόµενες από τα απαραίτητα, νόµιµα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στον αρµόδιο µηχανικό της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου προκειµένου να ταυτοποιηθεί το περιγραφόµενο σε αυτές ακίνητο και να επιβεβαιωθεί η 
ιδιότητα του οµόρου και των λοιπών προυποθέσων που απαιτούνται για την απευθείας παραχώρηση. Με την 
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις αιγιαλού που µπορούν να παραχωρηθούν µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης καθορίστηκαν µε αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παράλληλα µε τις θέσεις 
προτάθηκε το αντάλλαγµα για τις αντίστοιχες παραχωρήσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις καθώς και τα σχέδια των 
συµφωνητικών στάλθηκαν για έγκριση ως προς τις θέσεις, τους όρους και το αντάλλαγµα στην αρµόδια 
Κτηµατική Υπηρεσία.  
Κατόπιν των ανωτέρω, τα τµήµατα αιγιαλού που µπορούν να διατεθούν προς δηµοπράτησης σύµφωνα µε τα 
τοπογραφικά διαγράµµατα που έχει συντάξει ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα οποία αφορούν θέσεις 
για τις οποίες η δηµοπρασία απέβη άγονη το έτος 2017, νέες θέσεις που προτάθηκαν και θέσεις που 
αποδόθηκαν ελεύθερες µετά τη λύση µισθώσεων έχουν ως ακολούθως:  

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Αγία Κυριακή Θ1 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10 τ.µ. 

2. Αγία Κυριακή Πλατιά 
Άµµος Θ2 

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 385 τ.µ. 

3. Αγία Κυριακή 
Πλατιά Άµµος Θ3 

Καντίνα 15 τ.µ. 

 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Μέγας Λάκκος Θ3 
Σουλάρων 

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 38Χ5= 
190 τ.µ. 

2. Παραλία Ξι  Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10Χ10= 
100 τ.µ. 

3. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο 
Γόµπος 

Καντίνα 15 τ.µ. 

4. Βαρικό Θ3 
Άγιος ∆ηµήτρης 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 49 τ.µ. 

5. Βαρικό Θ2 
Άγιος ∆ηµήτρης 

Καντίνα 15 τ.µ. 

6. Πετανοί Οµπρέλες-ξαπλώστρες 175 τ.µ. 

7. Φύκια Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

8. Φύκια-Πόρτο Καντίνα 15 τ.µ. 

9. Πετανοί (µεταξύ ταβέρνας 
και µπαρ παραλίας) 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

10. Θέση Μανιά Κουνόπετρα Οµπρέλες-ξαπλώστρες 200 τ.µ. 

11. Αθέρας Θαλάσσια µέσα αναψυχής 40 τ.µ. 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Λουρδάς Θ4 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

2. Κανάλι Βλαχάτων Οµπρέλες-ξαπλώστρες 40Χ6= 
240 τ.µ. 

3. Τραπεζάκι Θ1 Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

4. Τραπεζάκι Θ2 Καντίνα 15 τ.µ. 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 

 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Πόρος Αράγια Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

2. Σκάλα Θ6 
(έµπροσθεν επιχ. Αφοί 
Σολωµού) 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10Χ10= 
100 τ.µ. 

3. Καµίνια Θ2 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  
400 τ.µ. 

4. Καµίνια Θ3 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 
µη µηχανοκίνητα 

50 τ.µ. 

5. Κορώνι Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 250 τ.µ. 

6. Κορώνι Θ2 Καντίνα 15 τ.µ. 

7. Κατελειός  
Αγία Βαρβάρα Θ1 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες 450 τ.µ. 

8. Κατελειός  
Αγία Βαρβάρα Θ2 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες 450 τ.µ. 

 
Επισηµαίνεται ότι στο άρθρο 4 της εκδοθείσας ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι εφόσον η δηµοπρασία διενεργείται 
µέσω του ∆ήµου ακολουθεί τις περί δηµοπρασιών διατάξεις του π.δ. 270/1981, όπως αυτό  ισχύει 
παράλληλα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ε’ του Ν. 3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής ως 
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου.  Ως εκ τούτου οι όροι της 
διακήρυξης -µεταξύ των οποίων το αντάλλαγµα (κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων) θα 
καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 
Προηγουµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παράλληλα µε την έγκριση της απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ περί χωροθέτησης 
των προς παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού µε δηµοπρασία, θα πρέπει να καθορίσει τη διάρκεια της 
παραχώρησης ήτοι χρόνο λήξης αυτής 31-12-2018 ή 31-12-2019 και τον τρόπο καταβολής του ανταλλάγµατος 
(εφάπαξ ή σε δόσεις). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η καταβολή του ανταλλάγµατος µπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 
δόσεις. 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω για τις παραχωρήσεις αιγιαλού µε τη διαδικασία του δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού προτείνεται ο χρόνος παραχώρησης να είναι δύο (2) έτη και η καταβολή του µισθώµατος να γίνει 
για το µεν πρώτο έτος εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης. Για το δεύτερο έτος η καταβολή θα γίνει το 
αργότερο µέχρι 30-01-2019.  
 Κατόπιν των παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τη 
χωροθέτηση των προς παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού, σύµφωνα µε την παρούσα εισήγηση. 
Η απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ θα αποσταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οπότε και θα συµπληρώσει αυτήν 
ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης και τον τρόπο καταβολής του ανταλλάγµατος. Το µίσθωµα θα 
προσδιοριστεί από την Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων ενώ οι λοιποί όροι διακήρυξης θα καθοριστούν από 
την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και θα εγκριθούν από την Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας. 

 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  

ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ 
 

 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση ερωτήσεις των Μελών και απαντήσεις από τον 
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παρευρισκόµενο ∆ηµοτικό Σύµβουλο   κ. Παπαδάτο Νικόλαο    :  
Ο Πρόεδρος προτείνει να εγκρίνουν και να γνωµοδοτήσουν θετικά  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για 
τον καθορισµό των θέσεων τµηµάτων αιγιαλού –παραλίας για  παραχώρηση µε  δηµοπρασία 
σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση . 
 Ο κ. Παρίσης Ηλίας δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε τις παρακάτω επισηµάνσεις : α) Να τηρείται 
η κείµενη νοµοθεσία ως προς τον ελεύθερο χώρο των αιγιαλών για να κινούνται µε άνεση και 
ασφάλεια οι λουόµενοι και β) Να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση όλων των λουοµένων(όχι µόνο των 
πελατών)  στους υπάρχοντες χώρους  υγιεινής . 

Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας –Παρίσης Ηλίας _Κεκάτος Ευάγγελος-

Αποστολάτος Γεράσιµος και Βανδώρος Παναγής. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• Το  άρθρο  73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αριθ. πρωτ. ∆∆Π0008470/0514Β΄/ΕΞ2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση . 

• την παραπάνω εισήγηση του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου  
 

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆.Σ πρόταση για τον καθορισµό των  παρακάτω   θέσεων  
τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για παραχώρηση µε δηµοπρασία: 
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Αγία Κυριακή Θ1 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10 τ.µ. 

2. Αγία Κυριακή Πλατιά 
Άµµος Θ2 

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 385 τ.µ. 

3. Αγία Κυριακή 
Πλατιά Άµµος Θ3 

Καντίνα 15 τ.µ. 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Μέγας Λάκκος Θ3 
Σουλάρων 

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 38Χ5= 
190 τ.µ. 

2. Παραλία Ξι  Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10Χ10= 
100 τ.µ. 

3. Λαγγαδάκια Θ1 Γέρο 
Γόµπος 

Καντίνα 15 τ.µ. 

4. Βαρικό Θ3 
Άγιος ∆ηµήτρης 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 49 τ.µ. 

5. Βαρικό Θ2 
Άγιος ∆ηµήτρης 

Καντίνα 15 τ.µ. 

6. Πετανοί Οµπρέλες-ξαπλώστρες 175 τ.µ. 

7. Φύκια Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

8. Φύκια-Πόρτο Καντίνα 15 τ.µ. 

9. Πετανοί (µεταξύ ταβέρνας 
και µπαρ παραλίας) 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

10. Θέση Μανιά Κουνόπετρα Οµπρέλες-ξαπλώστρες 200 τ.µ. 

11. Αθέρας Θαλάσσια µέσα αναψυχής 40 τ.µ. 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Λουρδάς Θ4 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

2. Κανάλι Βλαχάτων Οµπρέλες-ξαπλώστρες 40Χ6= 
240 τ.µ. 
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3. Τραπεζάκι Θ1 Οµπρέλες-ξαπλώστρες 500 τ.µ. 

4. Τραπεζάκι Θ2 Καντίνα 15 τ.µ. 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

1. Πόρος Αράγια Θαλάσσια µέσα αναψυχής 50 τ.µ. 

2. Σκάλα Θ6 
(έµπροσθεν επιχ. Αφοί 
Σολωµού) 

Θαλάσσια µέσα αναψυχής 10Χ10= 
100 τ.µ. 

3. Καµίνια Θ2 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  
400 τ.µ. 

4. Καµίνια Θ3 Θαλάσσια µέσα αναψυχής 
µη µηχανοκίνητα 

50 τ.µ. 

5. Κορώνι Θ1 Οµπρέλες-Ξαπλώστρες 250 τ.µ. 

6. Κορώνι Θ2 Καντίνα 15 τ.µ. 

7. Κατελειός  
Αγία Βαρβάρα Θ1 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες 450 τ.µ. 

8. Κατελειός  
Αγία Βαρβάρα Θ2 

Οµπρέλες-ξαπλώστρες 450 τ.µ. 

 
Η παρούσα  απόφαση  θα αποσταλεί προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οπότε και θα 
συµπληρώσει αυτήν ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης και τον τρόπο καταβολής 
του ανταλλάγµατος. 
 Το µίσθωµα θα προσδιοριστεί από την Επιτροπή Εκτίµησης Αξίας Ακινήτων ενώ οι 
λοιποί όροι διακήρυξης θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
και θα εγκριθούν από την Κτηµατική Υπηρεσία Κεφαλληνίας.. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   16   /2018                                           Α∆Α: ΩΒΓΑΩΕ5-Ι∆8 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ψυχαγωγικό αντικείµενο 
, προσωρινού χαρακτήρα. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 2ο  
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ψυχαγωγικό 
αντικείµενο , προσωρινού χαρακτήρα.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την   µε αρίθµ. 
πρωτ.  2676/31-01-2018  αίτηση της κ. Καραµαλάκου Παναγιώτας διαχειρίστριας    της εταιρείας µε 
την επωνυµία «Κ.Κ PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σύµφωνα µε την οποία αιτείται  την 
παραχώρηση 1500 έως 2000 τ.µ µπροστά από το σταδίου Βεργωτή για την περίοδο από 14  Μαρτίου 
έως και  23 Απριλίου 2018  προκειµένου να εγκαταστήσουν ψυχαγωγικό πάρκο µε παιχνίδια λουνα 
παρκ και προαιρετικά παγοδρόµιο και ανταποδοτικά να προσφέρουν στον ∆ήµο 4000 εισιτήρια για να 
δοθούν στους µαθητές του  ∆ήµου .  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει τα παρακάτω: Επειδή ο Κανονισµός Κοινοχρήστων χώρων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς δεν ορίζει την παραχώρηση χρήσης χώρου για την εν λόγω δραστηριότητα , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά από  γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και εισήγηση 
πρότασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζει για την έκδοση κανονιστικής πράξης για το 
συγκεκριµένο αίτηµα και  θέτει υπόψη της Επιτροπής την 10/27-02-2018 γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.2/2018  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 27/2/2018. 
   Αριθ. Απόφασης  10/2018                                 
                                                                       Περίληψη 
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                        Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για εγκατάσταση  Λούνα Παρκ                                                              
    Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 27/2/2018 ηµέρα εβδοµάδος Τρίτη  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 ∆.Σ  σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία 
αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 8,ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                       ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                                                                                                
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                      ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                            ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α  
ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                                                              
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                                                                                               
 ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε  το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε την αίτηση αρ πρωτ. 2676  31-1-2018 που είχε θέµα την παραχώρηση χώρου για 
εγκατάσταση ψυχαγωγικού πάρκου µε παιγνίδια λούνα Παρκ και προαιρετικά παγοδροµίου στη  
έµπροσθεν από το δηµοτικό στάδιο Αργοστολίου ‘ ΒΕΡΓΩΤΗ» εκτάσεως 1500- 200 τµ στην εταιρία ΚΚ 
PRODUCTIONS και για το διάστηµα 15/3/18 έως και 23/4/18. Αναφέρθηκε στην συνέχεια από τους 
συµβούλους  ότι παρόλο που δεν είναι αντίθετοι µε την παραπάνω δραστηριότητα το σηµείο αυτό δεν 
κρίνεται κατάλληλο για λόγους ασφαλείας των παιδιών  αλλά και λειτουργιά του γηπέδου και σε αυτήν 
την χρονική στιγµή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο άλλο σηµείο που να µπορεί να διατεθεί για αυτό 
τον σκοπό. 
Η κ Π.Ταραζή είπε ότι δεν έχει αντίρρηση να δοθεί ο χώρος αυτός ,µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες 
βέβαια,για να υπάρχει στην πόλη µας ένα σηµείο που να µπορούν να παίζουν τα παιδιά. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο,  
                                      
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά  πλειοψηφία αποφασίζει σχετικά µε την 
αίτηση αρ πρωτ. 2676  31-1-2018 που είχε θέµα την παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση 
ψυχαγωγικού πάρκου µε παιγνίδια λούνα Παρκ και προαιρετικά παγοδροµίου στη  έµπροσθεν από το 
δηµοτικό στάδιο Αργοστολίου ‘ ΒΕΡΓΩΤΗ» εκτάσεως 1500- 200 τµ στην εταιρία ΚΚ PRODUCTIONS 
και για το διάστηµα 15/3/18 έως και 23/4/18 , ότι το σηµείο δεν γίνεται να παραχωρηθεί γιατί δεν 
κρίνεται κατάλληλο για λόγους ασφαλείας των παιδιών αλλά και η λειτουργιά του γηπέδου θα 
παρεµποδίζεται και σε αυτήν την χρονική στιγµή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο άλλο σηµείο που να 
µπορεί να διατεθεί για αυτό τον σκοπό . 
Μειοψήφησε η  κ Π.Ταραζή που ανέφερε  ότι δεν έχει αντίρρηση να δοθεί ο χώρος αυτός ,µε όλες τις 
νόµιµες διαδικασίες βέβαια ,για να υπάρχει στην πόλη µας ένα σηµείο που να µπορούν να παίζουν τα 
παιδιά. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
σύµφωνη µε την παραπάνω εισήγηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου ,δηλαδή να µην  
εγκριθεί η    µε αρίθµ. πρωτ.  2676/31-01-2018  αίτηση της κ. Καραµαλάκου Παναγιώτας 
διαχειρίστριας    της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Κ PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σύµφωνα 
µε την οποία αιτείται  την παραχώρηση 1500 έως 2000 τ.µ µπροστά από το σταδίου Βεργωτή για την 
περίοδο από 14  Μαρτίου έως και  23 Απριλίου 2018 για τους παρακάτω λόγους : α)  εν λόγω χώρος  
δεν κρίνεται κατάλληλος για την ασφάλεια των παιδιών  β) ο αιτούµενος χώρος είναι και είσοδος του 
εν λειτουργία  νηπιαγωγείου  και  τέλος την περίοδο αυτή ο χώρος του γηπέδου είναι εργοτάξιο λόγω 
των εργασιών για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Παρίσης Ηλίας _Κεκάτος Ευάγγελος-
Αποστολάτος Γεράσιµος και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 
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• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 10/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
 
Να µην  εγκριθεί η    µε αρίθµ. πρωτ.  2676/31-01-2018  αίτηση της κ. Καραµαλάκου Παναγιώτας 
διαχειρίστριας    της εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Κ PRODUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ σύµφωνα 
µε την οποία αιτείται  την παραχώρηση 1500 έως 2000 τ.µ µπροστά από το σταδίου Βεργωτή για την 
περίοδο από 14  Μαρτίου έως και  23 Απριλίου 2018  προκειµένου να εγκαταστήσουν ψυχαγωγικό 
πάρκο µε παιχνίδια λουνα παρκ και προαιρετικά παγοδρόµιο και ανταποδοτικά να προσφέρουν στον 
∆ήµο 4000 εισιτήρια για να δοθούν στους µαθητές του  ∆ήµου για τους παρακάτω λόγους : α)  εν λόγω 
χώρος  δεν κρίνεται κατάλληλος για την ασφάλεια των παιδιών  β) ο αιτούµενος χώρος είναι και 
είσοδος του εν λειτουργία  νηπιαγωγείου  και  γ) την περίοδο αυτή ο χώρος του γηπέδου είναι 
εργοτάξιο λόγω των εργασιών για την τοποθέτηση του χλοοτάπητα. 
 
  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                                                     Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                            
                                                                                                           Βανδώρος Παναγής                                                                      
                                                                                                          Παρίσης Ηλίας                                                                       

                                                                                                           Κεκάτος Ευάγγελος     
 
   Α/ ∆ήµαρχος  
            Ηλίας Κουρκουµέλης 
 


