ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α:ΒΙΦ∆ΩΕ5-0Μ4

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 50 /2014
Γνωµοδότηση σχετικά µε την χωροθέτηση τµηµάτων Αιγιαλού –Παραλίας µε
δηµοπράτηση.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση
σχετικά µε την χωροθέτηση τµηµάτων Αιγιαλού –Παραλίας µε δηµοπράτηση».
θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας κ.
Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής :
Στις

11

Φεβρουαρίου

2014

εκδόθηκε

η

µε

αριθ.

πρωτ.

∆10Β1027032ΕΞ2014/1033 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Εσωτερικών και
Οικονοµικών για την απευθείας παραχώρηση µε αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. στους ΟΤΑ, η οποία συµπληρώνει το Ν.
2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας. Στη συνέχεια ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διά του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Ν. Παπαδάτου 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, δηµοτική ενηµερότητα, ταµειακή
απόδειξη µε το ΑΦΜ της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση τιµών θεωρηµένη από
τον ΕΟΤ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις). Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν εµπρόθεσµα
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. Με
την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι θέσεις αιγιαλού που µπορούν να
παραχωρηθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθορίστηκαν µε την υπ΄
αριθ. 29/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ενώ µε την υπ΄ αριθ.
110/2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίστηκαν οι τιµές και έχει ήδη ξεκινήσει η
διαδικασία υπογραφής των σχετικών συµφωνητικών µίσθωσης κατόπιν υποδείξεων
της Κτηµατικής Υπηρεσίας. 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 κ. Γεράσιµος Φιλιππάτος έχουν
ως ακολούθως:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Μακρύς Γιαλός Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

40Χ8

Μακρύς Γιαλός Θ2

Οµπρέλεςξαπλώστρες

320 τ.µ.
35Χ12
420 τ.µ.

Μακρύς Γιαλός Θ3

Καντίνα

15 τ.µ.

Μακρύς Γιαλός Θ4

Θαλάσσια Αθλήµατα

100 τ.µ.

Εγλίνα Θ1 Μηνιές

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ10
200 τ.µ.

Εγλίνα Θ2 Μηνιές

Καντίνα

30 τ.µ.

Σπάσµατα Θ1 Μηνιές

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

30Χ8
240 τ.µ.

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Σπάσµατα Θ2 Μηνιές

Καντίνα

30τ.µ.

Καλάµια Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

40Χ8
320 τ.µ.

Καλάµια Θ2

Καντίνα

30τ.µ.

Γραδάκια Θ2

Καντίνα

30τ.µ.

Γραδάκια Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

25Χ8

Παλιοσταφίδα Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

200 τ.µ.
30Χ5
150 τ.µ.

Παλιοσταφίδα Θ2

Καντίνα

15 τ.µ.

Μεγάλη Άµµος Θ1
Μηνιές

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

30Χ14

Μεγάλη Άµµος Θ2
Μηνιές

Θαλάσσια αθλήµατα

Μεγάλη Άµµος Θ3
Μηνιές

Καντίνα

30 τ.µ.

Αγία Κυριακή Θ1
Αγκώνας

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

62Χ8

Αγία Κυριακή Θ2

Θαλάσσια αθλήµατα

420 τ.µ.
7Χ7
49 τ.µ.

Αγκώνας

496 τ.µ.
4Χ2,5
10 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Λέπεδα Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

35Χ8

Μέγας Λάκκος Θ1

Οµπρέλες-

280 τ.µ.
27Χ8

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Σουλάρων

Ξαπλώστρες

216 τ.µ.

Μέγας Λάκκος Θ2
Σουλάρων

Καντίνα

15 τ.µ.

Μέγας Λάκκος Θ3
Σουλάρων

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

25Χ6

Μέγας Λάκκος Θ4
Σουλάρων

Θαλάσσια αθλήµατα

Παραλία Ξι Θ1

Θαλάσσια αθλήµατα

50 τ.µ.

Βάτσα Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

35Χ8

Πετανοί Θ1

Λογγός Θ1

Λογγός Θ2

150 τ.µ.
10Χ10
100 τ.µ.

280 τ.µ.

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

15Χ12
180 τ.µ.

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ6
120 τ.µ.

Θαλάσσια αθλήµατα

5Χ10
50 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

ΝΑ από παραλία
Φώκι

Θαλάσσια αθλήµατα

2Χ5

Αγία Ιερουσαλήµ
Θ2

Θαλάσσια αθλήµατα

50 τ.µ.

Αγία Ιερουσαλήµ
Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ10

Έµπλυση

Καντίνα

10 τ.µ.

200 τ.µ.
15 τ.µ.

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αντίσαµος

Θαλάσσια αθλήµατα

50 τ.µ.

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αγία Παρασκευή

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

30Χ8

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

240 τ.µ.

Αγία Ευφηµία Θ1
(γωνία κεντρικής
προβλήτας)

Θαλάσσια µέσα
αναψυχής

6,00 τ.µ.

Αγία Ευφηµία Θ2
(έµπροσθεν
καταστήµατος Ι.
Βρεττού)

Θαλάσσια µέσα
αναψυχής

4,00 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Λουρδάς Θ1

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

33Χ15
495 τ.µ.

Λουρδάς Θ2

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

33Χ15
495 τ.µ.

Λουρδάς Θ3

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

33Χ15
495 τ.µ.

Λουρδάς Θ4

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

33Χ15

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

495 τ.µ.
Λουρδάς Θ5

Θαλάσσια αθλήµατα

50 τ.µ.

Τραπεζάκι
Βλαχάτων Θ1

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

12Χ6

Άη Χέλης Θ1

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

72 τ.µ.
30Χ11
330 τ.µ.

Άβυθος Θ1

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

40Χ10
400 τ.µ..

Άβυθος Θ2

Καντίνα

15 τ.µ.

‘Αµµες Θ1

Οµπρέλες-Ξαπλώστρες

50Χ10
500 τ.µ.

Άµµες Θ2

Καντίνα

15 τ.µ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Πόρος Θ1 Πλατεία

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

50Χ5

Πόρος Θ2 Ράγια

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

250 τ.µ.
60Χ5
300 τ.µ.

Πόρος Θ3 Λιµένια

Καντίνα

15 τ.µ.

Σκάλα Θ1 Σπίθοι
(αντλιοστάσιο)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

30Χ16,5

Σκάλα Θ2

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ20

(µεταξύ επιχ.
Α. Γρουζή-Αφοί
Μεταξά)

495 τ.µ.

400 τ.µ.

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

Σκάλα Θ3

Θαλάσσια αθλήµατα

(πλησίον Πύργου
ναυαγοσώστη)
Σκάλα Θ4

100 τ.µ.

Θαλάσσια αθλήµατα

(έµπροσθεν επιχ.
Στρατηγουλάκου)
Σκάλα Θ6
(έµπροσθεν επιχ.
ΝαυτίλοςΚουρκουµέλης)

10Χ10

10Χ10
100 τ.µ.

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

35Χ10
350 τ.µ.

Σκάλα Θ5 (έµπροσθεν
ΕΜΕΡΑΛ ΑΕ)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

30Χ16,5

Ρατζακλί Καµίνια Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ25

(κάτωθεν ερειπίου)
Ρατζακλί Καµίνια Θ2

Κατελειός
Αγία Βαρβάρα Θ1
Κατελειός Θ2
(έναντι περιπτέρου)
Κορώνι Θ1

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες
ΟµπρέλεςΞαπλώστρες
ΟµπρέλεςΞαπλώστρες
ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

495 τ.µ.

500 τ.µ.
20Χ25
500 τ.µ.
80Χ6
480 τ.µ.
40Χ8
320 τ.µ.
30Χ14
420 τ.µ.

Κορώνι Θ2

Καντίνα

30 τ.µ.

Παραλία Μούντα
Ρατζακλί Θ1
(έµπροσθεν
ξενοδοχείου Μαρίνα)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ25

Παραλία Μούντα

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

Ρατζακλί Θ2
(κάτωθεν υποσταθµού
∆ΕΗ)

500 τ.µ.

20Χ25
500 τ.µ.

Παραλία Μούντα

Θαλάσσια αθλήµατα

Ρατζακλί Θ3

50 τ.µ.

(µεταξύ Θ1 και Θ2)
Ρατζακλί Καµίνια Θ3
(τέλος αγροτικής οδού)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

Ρατζακλί Καµίνια Θ4
(κάτωθεν καντίνας
Μιχαλιτσιάνου)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

Ρατζακλί Καµίνια Θ5
(έµπροσθεν επιχείρ.
Αργ. Ζαπάντη)

ΟµπρέλεςΞαπλώστρες

20Χ25
500 τ.µ.
20Χ25
500 τ.µ.
20Χ25
500 τ.µ.

Παράλληλα παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζώης να προβεί σε
χωροθέτηση τµήµατος αιγιαλού στην παραλία Αντίσαµο ∆. Ε. Σάµης έµπροσθεν
επιχείρησης Ιωάννη Βουτσινά µε την επωνυµία ΜΟΧΙΤΟ εµβαδού 225 τ.µ. (45Χ5)
προκειµένου το τµήµα του αιγιαλού να του παραχωρηθεί µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης. Επισηµαίνεται ότι ο ενδιαφερόµενος είχε νόµιµα και
εµπρόθεσµα υποβάλει αίτηση για απευθείας παραχώρηση του χώρου πλην όµως
απαιτήθηκε λεπτοµερέστερος έλεγχος των δικαιολογητικών του.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Ιωάννης Κουρούκλης δηλώνει ότι καταψηφίζει την εισήγηση σύµφωνα µε την
πάγια θέση της παράταξής του περί αιγιαλών και παραλίας την οποία θα αναπτύξει
κατά την συζήτηση του εν λόγω θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2. το Ν. 2971/2001
3. την µε αριθ. πρωτ. ∆10Β1027032ΕΞ2014/1033 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Εσωτερικών και Οικονοµικών
4.την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Γνωµοδοτεί θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς την χωροθέτηση
τµηµάτων Αιγιαλού –Παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου

Κεφαλλονιάς για την παραχώρηση χρήσης τους µε την διαδικασία της
δηµοπράτησης, όπως ακριβώς εισηγείται παραπάνω η Αρµόδια Υπηρεσία.
2. Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς την χωροθέτηση
τµήµατος αιγιαλού στην παραλία Αντίσαµο ∆. Ε. Σάµης έµπροσθεν
επιχείρησης Ιωάννη Βουτσινά µε την επωνυµία ΜΟΧΙΤΟ εµβαδού 225 τ.µ.
(45Χ5) όπως ακριβώς εισηγείται παραπάνω η Αρµόδια Υπηρεσία,
προκειµένου το τµήµα του αιγιαλού να του παραχωρηθεί η χρήση µε τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΕ5-ΧΝΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 51 /2014
Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης
µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας
κουζίνας ” στην περιοχή Κάστρου Αγίου Γεωργίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Προεγκρίσεις
ίδρυσης καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.» θέτει υπόψη των µελών της
Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 18254/25-4-2014 αίτηση της κας Αγγελικής Σπυράτου του
Ευαγγέλου
κατατέθηκαν
τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης µαζικής εστίασης

παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ” στην
περιοχή Κάστρου Αγίου Γεωργίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Παρακαλούµε να εγκριθούν τα παραπάνω γιατί πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2. την αίτηση της κ. Αγγελική Σπυράτου
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Αγγελική Σπυράτου , προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος “επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και
διάθεσης πλήρους γεύµατος ζεστής και κρύας κουζίνας ” στην περιοχή Κάστρου
Αγίου Γεωργίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΕ5-ΧΙ5

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 52 /2014
Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης
αναψυχής στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Προεγκρίσεις
ίδρυσης καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.» θέτει υπόψη των µελών της
Επιτροπής την εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει
ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 20233/5-5-2014 αίτηση της Ευαγγελίας Μελέτη του ∆ιονυσίου
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής στη Σκάλα ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελειού Πρόννων.

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα παραπάνω γιατί πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2. την αίτηση της κ. Ευαγγελίας Μελέτη
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Ευαγγελία Μελέτη του ∆ιονυσίου , προέγκριση ίδρυσης
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρησης αναψυχής στη Σκάλα
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων. , επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΕ5-Β5Ρ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53 /2014
ΘΕΜΑ :Παράταση ωραρίου µουσικής έως τις 3:00 π.µ στο κατάστηµα του µε την
επωνυµία «Μουσική Σκηνή Αστραίος» στο Κάστρο.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Χορήγηση Άδειών
χρήσης µουσικών οργάνων.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της
Προϊστάµενης του
Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 15750 αίτηση του Φραγκόπουλου ∆ιονυσίου κατατέθηκαν τα
νόµιµα δικαιολογητικά για παράταση ωραρίου µουσικής έως τις 3:00 π. µ στο
κατάστηµα του µε την επωνυµία «Μουσική Σκηνή Αστραίος» στο Κάστρο. Συνηµµένα
εστάλη η αριθ. 1/2014 απόφαση του συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Περατάτων µε
την οποία εγκρίνεται η παράταση ωραρίου για το συγκεκριµένο κατάστηµα.

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα παραπάνω γιατί πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2. την αίτηση του κ. ∆ιονυσίου Φραγκόπουλου
3. την 1/2014 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Περατάτων.
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στον κ. ∆ιονύσιο Φραγκόπουλο την έγκριση για την παράταση του
ωραρίου της µουσικής έως τις 3:00 π.µ στο κατάστηµα του µε την επωνυµία
«Μουσική Σκηνή Αστραίος» στο Κάστρο επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΕ5-0ΓΓ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η Μαΐου 2014
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54 /2014
ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση και λήψη απόφασης σχετικά µε την οριστική ανάκληση αδείας ίδρυσης
και λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους
γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας).
Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-05-2014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Στην συζήτηση του εν λόγω θέµατος αποχώρησε ο κ. Παναγής Βανδώρος γιατί έχει
άµεση σχέση µε την επιχείρηση.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Προεγκρίσεις ίδρυσης
καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την
εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. 55362/16655/3-10-2013 έκθεση ελέγχου του Τµήµατος περιβαλλοντικής
υγιεινής & υγειονοµικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστηµα Εστιατόριο µε την επωνυµία
«Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε µε νόµιµο εκπρόσωπο
αυτής τον Βανδώρο Γεώργιο του Γερασίµου που βρίσκεται στην πλατεία Βαλλιάνου στο
Αργοστόλι, διαπιστώνεται ότι ο επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των
άρθρων 5, παρ. ΧΩΡΟΙ & 14 της Υ1γ/Γ.Π.96967/8-10-2012 Υπουργικής Απόφασης, ενώ
παράλληλα και σε συνδυασµό µε τις από 25-6-2013 και 19-7-2013 εκθέσεις της Υπηρεσίας

τους και του Α.Τ. Αργοστολίου αντίστοιχα, στις οποίες επίσης αναφέρεται ανάπτυξη
καθισµάτων από τον επιχειρηµατία σε µη συγκεκριµένο , προκύπτει υποτροπή σε µη
συµµόρφωση σε συγκεκριµένη παράβαση.
Ύστερα από τα ανωτέρω η εν λόγω άδεια θα πρέπει να ανακληθεί προσωρινά.
Στη συνέχεια µε νεώτερη έκθεση ελέγχου του Τµήµατος περιβαλλοντικής υγιεινής &
υγειονοµικού ελέγχου (ορθή επανάληψη ως προς τις εισηγούµενες ενέργειες µε ηµεροµηνία
2-9-2014) προκύπτει ότι ο επιχειρηµατίας δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των άρθρων
5, παρ. ΧΩΡΟΙ & 14 της Υ1γ/Γ.Π.96967/8-10-2012 Υπουργικής Απόφασης, ενώ παράλληλα
και σε συνδυασµό µε τις από 25-6-2013 και 19-7-2013 εκθέσεις της Υπηρεσίας µας και του
Α.Τ Αργοστολίου αντίστοιχα, στις οποίες επίσης αναφέρεται ανάπτυξη καθισµάτων από τον
επιχειρηµατία σε µη εγκεκριµένο χώρο, προκύπτει υποτροπή σε µη συµµόρφωση σε
συγκεκριµένη παράβαση.
Κατόπιν τούτων η εν λόγω άδεια θα πρέπει να ανακληθεί οριστικά.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όµως δεν λήφθηκε απόφαση
λόγω µη απαρτίας. Στο µεταξύ µετά την κήρυξη του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από 27-1-2014 σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των αποφάσεων ∆ηµάρχου περι αναστολών επαχθών
διοικητικών πράξεων δεν λήφθηκε καµία απόφαση.
Ωστόσο η συγκεκριµένη επιχείρηση αδειοδοτήθηκε εκ νέου ως «Επιχείρηση Μαζικής
εστίασης & Αναψυχής – επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους
γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) και εποµένως δεν συντρέχει λόγος ανάκλησης αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης (αριθ. αδείας 16932/28-4-2014)
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2.την παραπάνω ενηµέρωση από την αρµόδια Υπηρεσία.
3. την υπ αριθ. 16932/28-4-2014 άδεια .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
∆εν συντρέχει λόγος ανάκλησης της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης µαζικής
εστίασης παρασκευής & προσφοράς πλήρους γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) µε την
επωνυµία «Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΒΑΝ∆ΩΡΟΥ Ο.Ε µε νόµιµο
εκπρόσωπο αυτής τον Βανδώρο Γεώργιο του Γερασίµου που βρίσκεται στην πλατεία
Βαλλιάνου στο Αργοστόλι εφόσον έχει αδειοδοτηθεί νόµιµα µε αριθ. αδείας 16932/28-42014.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α∆Α: ΒΙΦ∆ΩΕ5-9Β0

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 55 /2014
ΘΕΜΑ : Χορήγηση αδείας χρήσης µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της ενοικ.
∆ωµάτια – Καφετέρια - εστιατόριο που βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Χορήγηση Άδειών
χρήσης µουσικών οργάνων.» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της
Προϊστάµενης του
Τµήµατος
Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Με την αριθ. πρωτ. 21072/9-5-2014 αίτηση της Κρικιγιάννη Ελένης του Στέφανου
κατατέθηκαν τα νόµιµα δικαιολογητικά για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικών
οργάνων στο κατάστηµα της ενοικ. ∆ωµάτια – Καφετέρια - εστιατόριο που βρίσκεται
στα Βλαχάτα Λειβαθούς.

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα παραπάνω γιατί πληρούνται όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν. 3463 /06
2. την αίτηση της κ. Κρικιγιάννη Ελένης
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Χορηγεί στην κ. Κρικιγιάννη Ελένη του Στεφάνου την έγκριση αδείας χρήσης
µουσικών οργάνων στο κατάστηµα της ενοικ. ∆ωµάτια – Καφετέρια - εστιατόριο που
βρίσκεται στα Βλαχάτα Λειβαθούς.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 9 η
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 56 /2014
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση σχετικά µε την απαγόρευση διάβασης της κυκλοφορίας την
χειµερινή περίοδο πεζών και οχηµάτων εγκάρσια της κοίτης του χειµάρρου στον
παραλιακό δρόµο του Οικισµού Πόρου.

Στο Αργοστόλι, σήµερα 9 η Μάιου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 20690 /7-052014 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).
Σε σύνολο οκτώ (8) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.

Ευάγγελος Κεκάτος

2.

Παναγής Βανδώρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Σταµούλης Κυριάκος

3. Κωνσταντάκης Άγγελος

3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος

4. Ιωάννης Κουρούκλης

4. Μαρία Κουνάδη

5.

Παπαδάτος Νικόλαος (αναπληρ. Μέλος)

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση
σχετικά µε την απαγόρευση διάβασης της κυκλοφορίας την χειµερινή περίοδο πεζών
και οχηµάτων εγκάρσια της κοίτης του χειµάρρου στον παραλιακό δρόµο του
Οικισµού Πόρου..» θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.
58540/29-11-2013 /6-05-2014 εισήγηση της Προϊστάµενης του Τµήµατος Συγκ/κών

έργων …Τοπογραφικών εργασιών και Κτηµατολογίου της ∆/νσης των Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Αικατερίνης Αµαραντίδου που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ∆ΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ……. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Προς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ.
Υποβάλλεται το υπ.αρ.58540/29-11-13 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής
Προστασίας που αφορά την απαγόρευση διάβασης της κυκλοφορίας πεζών και
οχηµάτων εγκάρσια της κοίτης του χειµάρρου στον παραλιακό δρόµο του οικισµού
Πόρου. Στη θέση αυτή έχει διαµορφωθεί ¨¨Ιρλανδική ∆ιάβαση ¨ (τσιµεντένιο τµήµα
του δρόµου που διασχίζει τον υφιστάµενο χείµαρρο) που µπορεί να καταστεί πολύ
επικίνδυνη για την διέλευση πεζών κ οχηµάτων, στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α)Βραδείας πληµµύρας λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων και ισχυρών καταιγίδων,
που έχει σαν αποτέλεσµα το ανέβασµα της στάθµης του χειµάρρου.
Β) Ξαφνικής πληµµύρας η οποία προκαλείται από καταιγίδες που κινούνται αργά,
εµφανίζεται σε µικρό χρονικό διάστηµα λίγων ωρών ή λιγότερο και έχει σαν
αποτέλεσµα ταχεία ύψωση νερού, το οποίο στο πέρασµα του µπορεί να παρασύρει
πεζούς και αυτοκίνητα.
Γ) Παράκτιας πληµµύρας η οποία εµφανίζεται στις παράκτιες περιοχές λόγω του
κυµατισµού
της θάλασσας ή µιας µεγάλης λίµνης. Ο κυµατισµός
προκαλείται συνήθως από τους ισχυρούς ανέµους που πνέουν στην περιοχή, ενώ
σπάνια
µπορεί
να
εµφανιστούν
και
θαλάσσια
κύµατα
βαρύτητας
(tsunami).∆ιαδίδονται στην επιφάνεια της θάλασσας µε ταχύτητα και κατά την
διάδοση τους µεταφέρουν σηµαντικές ποσότητες νερού από τον χώρο γένεσής τους
σε άλλους χώρους. Τα µεγαλύτερα θαλάσσια κύµατα βαρύτητας προκαλούν
σηµαντικές καταστροφές.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε να απαγορευτεί η διέλευση πεζών και
οχηµάτων από την θέση αυτή, από τον µήνα Οκτώβριο έως και τον Μάρτιο, ενώ µε
την µέριµνα της Τ.Κ. Πόρου να απαγορεύεται η κυκλοφορία στην περίπτωση
αναµενόµενης καταιγίδας στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
Το υπ.αρ. 58540/29-11-13 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας.

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Ιωάννης Κουρούκλης δηλώνει ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχει πλήρη
ενηµέρωση για το θέµα.
και αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010
2. το υπ.αρ.58540/29-11-13 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας
3.την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά για την απαγόρευση της διέλευσης πεζών και οχηµάτων
εγκάρσια της κοίτης του χειµάρρου στον παραλιακό δρόµο του οικισµού Πόρου, από
τον µήνα Οκτώβριο έως και τον Μάρτιο για να µην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες
ζωές.
Με την µέριµνα της Τ.Κ. Πόρου να απαγορεύεται η κυκλοφορία στην περίπτωση
αναµενόµενης καταιγίδας στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/ ∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

