ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της 10 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 13 η
Οκτωβρίου 2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 13 η Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 12:00 το µεσηµέρι ,η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την
αριθµό πρωτ.39560/ 8-10-2015 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 έξι (6 ) και αναλυτικά
ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Σπυρίδων Ματιάτος
2. Σπυρίδων Σαµούρης
3. Γεώργιος Κατσιβέλης
4. Μιχαήλ Γάκης
5. Νικόλαος Παπαδάτος (αναπληρωµατικό Μέλος)
6. Άγγελος Κωνσταντάκης
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Γεώργιος Τζωρτζάτος .
Αντώνιος Γεωργόπουλος
Γεράσιµος ∆ηµητράτος
∆ιονύσιος Αραβαντινός

Α∆Α: 6ΡΗΜΩΕ5-ΟΥΠ

ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Επιχείρηση
Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – Επιχείρηση Αναψυχής » που βρίσκεται στα Σπαρτιά ∆.Ε.
Λειβαθούς
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα
παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο
,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και
επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
Σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. 37578/25-9-2015 αίτηση του Ψυχογιού Γερασίµου του Ιωάννη, τα συνοδεύοντα µε αυτή
δικαιολογητικά για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και
Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – Επιχείρηση Αναψυχής » που βρίσκεται στα
Σπαρτιά ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το αριθ. 1272/06-06-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας , διότι τα δικαιολογητικά
της πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση του κ. Γερασίµου Ψυχογιού του Ιωάννη µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη
χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στον κ. Γεράσιµο Ψυχογιό του Ιωάννη προέγκρισης ίδρυσης Καταστήµατος
« Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – Επιχείρηση
Αναψυχής » που βρίσκεται στα Σπαρτιά ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το αριθ. 1272/06-06-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α∆Α: 7ΤΦ7ΩΕ5-Ρ9Ε
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Α∆Α: 7ΤΦ7ΩΕ5-Ρ9Ε

ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής Πώλησης Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα
Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Αυγοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγµένων Προϊόντων, Πρατήριο Ελαίων
και λιπών, Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής , Πρατήριο Άρτου, Κατάστηµα Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών
Προϊόντων, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών, Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και τυροκοµίας
(συσκευασµένα)» που βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆.Ε. Λειβαθούς
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Προέγκρισεις ίδρυσης
καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα
παρακάτω :
Λαµβάνοντας υπόψη :
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, σύµφωνα µε το οποίο
,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται
προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και
επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου θέτω
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της προϊστάµενης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής :
1. Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. 37248/23-9-2015 αίτηση της Γιαννάκη Ελπίδας του Γερασίµου, τα συνοδεύοντα µε αυτή
δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής Πώλησης Τροφίµων και Ποτών µε
τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Αυγοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο Κατεψυγµένων Προϊόντων, Πρατήριο Ελαίων
και λιπών, Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής , Πρατήριο Άρτου, Κατάστηµα Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων,
Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών, Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας και τυροκοµίας (συσκευασµένα)» που βρίσκεται
στα Βλαχάτα ∆.Ε. Λειβαθούς και σύµφωνα µε το αριθ. 2735/1-9-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης στο συγκεκριµένο
οικόπεδο επιτρέπεται η χρήση εµπορικών καταστηµάτων, καταστηµάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής
επιφάνειας δόµησης µέχρι 1000τ.µ. ανά γήπεδο διότι τα δικαιολογητικά της πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης
της.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
την αίτηση της κ. Ελπίδας Γιαννάκη του Γερασίµου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά
τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος
•
την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Χορηγεί στην κ. Ελπίδα Γιαννάκη του Γερασίµου προέγκριση άδειας ίδρυσης Καταστήµατος « Επιχείρηση Λιανικής
Πώλησης Τροφίµων και Ποτών µε τµήµατα Οπωροπωλείο, Παντοπωλείο, Αυγοπωλείο, Γαλακτοπωλείο, Πρατήριο
Κατεψυγµένων Προϊόντων, Πρατήριο Ελαίων και λιπών, Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής , Πρατήριο Άρτου, Κατάστηµα
Ξηρών Καρπών και Ζαχαρωδών Προϊόντων, Κάβα Εµφιαλωµένων Ποτών, Κατάστηµα ∆ιάθεσης Προϊόντων Αλλαντοποιίας
και τυροκοµίας (συσκευασµένα)» που βρίσκεται στα Βλαχάτα ∆.Ε. Λειβαθούς διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας
Υπηρεσίας πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της.
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Α∆Α:7ΠΗΤΩΕ5-ΜΕΕ
ΘΕΜΑ : χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµά
« Εστιατόριο » που βρίσκεται εκτός των ορίων
οικισµού Αγίου ∆ηµητρίου Μουσάτων ∆.Ε. Λειβαθούς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 59194/13736/29-9-2015
γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστήµατων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων. »
έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
Σύµφωνα µε την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας µουσικής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα
νόµιµα δικαιολογητικά και στοιχεία.
Στο άρθρο 3 της Αστ. ∆ιάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής:«1. Απαγορεύεται στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των
άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονοµικής ∆ιάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αµιγείς αίθουσες διενέργειας
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους µουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών µηχανηµάτων και
ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήµατα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι
απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται
διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων». 2. Άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθµός των µουσικών οργάνων, η θέση
τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονοµική Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω άδεια
χορηγείται µέχρι την 22.00 ώρα τη χειµερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και µπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτηση των ενδιαφεροµένων, ανάλογα µε το είδος των µουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση µε τους γύρω
κατοικηµένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 4. Σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα. 5. Η άδεια λειτουργίας µουσικών οργάνων µπορεί να αφαιρείται
προσωρινά µε απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε
περίπτωση υποτροπής. 6. Επιτρέπεται στα καταστήµατα πώλησης ειδών µουσικής η λειτουργία µουσικών οργάνων στο
βάθος του καταστήµατος και σε χαµηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων κ΄
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη που έχει ως εξής : Σας υποβάλουµε την υπ’ αριθ.
23966/19-6-2015 αίτηση της Ποδηµατά Γερασιµούλας του Παναγή, τα συνοδεύοντα µε αυτή δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας Μ.Ο. στο κατάστηµά της « Εστιατόριο » που βρίσκεται εκτός των ορίων οικισµού Αγίου ∆ηµητρίου Μουσάτων ∆.Ε.
Λειβαθούς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 59194/13736/29-9-2015 γνωµοδότηση της υγειονοµικής υπηρεσίας. ∆ίνεται παράταση
Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς και
συγκεκριµένα για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για την λειτουργία του ιδίου
καταστήµατος σε ανοιχτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να
δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα στο κατάστηµα (παρ.3 και 4 άρθρο 3 Αστυνοµικής ∆ιάταξης 3/96-ΦΕΚ 15/96 τεύχος Β’).
Παρακαλούµε για τη θετική γνωµοδότηση σας διότι πληρούνται οι προϋποθέσεις .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
•
την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06
•
την παρ.1Α του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 3/96 Αστυνοµικής ∆ιάταξης.
•
την αίτηση της κ. Ποδηµατά Γερασιµούλας του Παναγή µε την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας
µουσικών οργάνων για το κατάστηµά του µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την παραπάνω εισήγηση της
αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Χορηγεί στην κ. Ποδηµατά Γερασιµούλας του Παναγή άδεια Μουσικών Οργάνων στο κατάστηµα της « Εστιατόριο »
που βρίσκεται εκτός των ορίων οικισµού Αγίου ∆ηµητρίου Μουσάτων ∆.Ε. Λειβαθούς, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
59194/13736/29-9-2015 γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.
2. ∆ίνεται παράταση Ωραρίου κατόπιν αιτήσεως του και σύµφωνα µε την αριθ. 34/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κεφαλλονιάς, και συγκεκριµένα : για την λειτουργία του καταστήµατος σε κλειστό χώρο µέχρι την 03.00 ώρα και για τη
λειτουργία του ιδίου καταστήµατος σε ανοικτό χώρο µέχρι την 02.00 ώρα, µε την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία
των
περιοίκων.
Η ένταση των µουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαµηλή, ανάλογα µε το χώρο, ώστε να δηµιουργείται ευχάριστη
ατµόσφαιρα στο κατάστηµα.
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Α∆Α: ΩΖΠΕΩΕ5-ΗΙΤ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 25237/ 2015 αίτησης .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 25237/ 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση
της ∆/νσης Υπηρεσίας Καθαριότητας κ. Παναγή ∆ελακά για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : «Επανακαθορισµός θέσης κάδων απορριµµάτων στη θέση της δεξαµενής στην Πεσσάδα, ∆.Ε Λειβαθούς»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ ΠΡΟΣ Τ.Κ ΠΕΣΣΑ∆ΑΣ & ΤΗΝ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλεται συνηµµένα:
- Το υπ. αρ. 25237/29-06-15 διαβιβαστικό έγγραφο του Εντεταλµένου Συµβούλου της ∆.Ε Λειβαθούς, µε συνηµµένη την
ταυτάριθµη αίτηση του κ Στάβερη ∆ιονυσίου σχετικά µε το αναφερόµενο θέµα.

- Σχετικό απόσπασµα χάρτη της υφιστάµενης και της προτεινόµενης κατάστασης.
Έχοντας υπόψη :
-Τον Ν.3852/10 το άρθρο 82 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της Τ.Κ, το άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τα 65, 69 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου Κεφ/νιάς
- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3.
- Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε τον Ν4042/2012 ΦΕΚ
24/13-02-12
- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να προσδιορίζει τα σηµεία και
να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης.
Και έχοντας υπόψη:
-τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως ασφάλειας, υγείας και
ποιότητας ζωής.
- τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία.
-Το γεγονός ότι στην θέση που αναφέρεται το αίτηµα άκρη στην οδό παραπλεύρως
της φερόµενης ιδιοκτησίας του αιτούντος, ακριβώς έξω από παλαιά διαµορφωµένη
είσοδο (βλ. φωτογραφία), υπάρχουν: δύο πράσινοι τροχήλατοι κάδοι απορριµµάτων όπως κατά την αυτοψία της Υπηρεσίας
01-07-2015 διαπιστώθηκε.
-Ότι δηµιουργούνται προβλήµατα εισόδου-εξόδου στην υπόψη ιδιοκτησία καθότι οι κάδοι αυτοί ευρίσκονται ακριβώς
έµπροσθεν
- Ότι η λύση για πάκτωση τους (µε µεταλλικά σωληνωτά) ελάχιστα µέτρα πιο πέρα από την είσοδο δεν λύνει το πρόβληµα
στον φερόµενο ιδιόκτητη καθότι όπως µας δήλωσε προτίθεται να ανακατασκευάσει την πέτρινη παλιά µάντρα του και να
διαµείνει στην οικία του . Όπως µας δήλωσε οι κάδοι αυτοί ήταν αλλού και µεταφέρθηκαν εκεί καθότι έλειπε στο εξωτερικό.
- Ότι στην άµεσα κοντινότερη περιοχή δεν προσφέρονται σήµερα θέσεις που να µην δηµιουργούνται κάποια επιπλέον
προβλήµατα, όπως άλλες οικίες, επικίνδυνες στροφές δρόµων-διασταυρώσεις, πρόσοψη υδραγωγείου –δεξαµενής κλπ.
-την ανάγκη για αναπλήρωση, της υπό προτεινόµενης για κατάργηση θέσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στην υπόψη περιοχή,
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που πιθανόν δεν διαθέτουν τρόπους αποκοµιδής των απορριµµάτων τους σε µεγαλύτερες
αποστάσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνουµε προς το Τ.Σ της Τ.Κ Πεσσάδας και στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
- Να αποµακρυνθούν οι δύο πράσινοι κάδοι από τη θέση αυτή και να µεταφερθούν στην αµέσως κοντινότερη θέση απέναντι,
στην εσοχή, στην πίσω πλευρά του Υδραγωγείου-δεξαµενής (βλ. συν απόσπασµα χάρτη).
Παρακαλούµε την Τ.Κ για την σχετική Γνωµοδότηση επί του θέµατος και µαζί την
παρούσα Εισήγηση µας, όπως αποσταλούν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
(Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) για την σχετική Απόφαση της σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν 3852/10.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής 8/17-07-2015 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της Πεσσάδας στην
οποία αναφέρουν τα παρακάτω:

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει οι δύο κάδοι να τοποθετηθούν πέντε µέτρα πίσω από το αρχικό σηµείο (είσοδος
Στάβερη) µέχρι να ξεκινήσει τις οικοδοµικές εργασίες και ο κ. Μελισσαράτος την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατός του.
Στον χρόνο που ο κ. Στάβερης θα εκτελεί οικοδοµικές εργασίες στις µάνδρες , οι κάδοι γιαυτόν τον λίγο χρόνο να
παραµείνουν στην προτεινόµενη θέση µπροστά από το κτίριο της δεξαµενής.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου της Πεσάδας και αναλυτικά : οι
δύο κάδοι να τοποθετηθούν πέντε µέτρα πίσω από το αρχικό σηµείο (είσοδος Στάβερη) µέχρι να ξεκινήσει τις
οικοδοµικές εργασίες και ο κ. Μελισσαράτος την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατός του. Στον χρόνο που ο κ.
Στάβερης θα εκτελεί οικοδοµικές εργασίες στις µάνδρες , οι κάδοι γιαυτόν τον λίγο χρόνο να παραµείνουν στην
προτεινόµενη θέση µπροστά από το κτίριο της δεξαµενής.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 99 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ . Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 49403 / 2014 αίτησης .

Α∆Α: 6ΦΜΠΩΕ5-ΡΗ∆

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 49403 / 2014 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την
ταυτάριθµη εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος Συγκ/κών εργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αµαραντίδου
Αικατερίνης η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά την σχολική µονάδα
(∆ηµοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων δηλαδή:
1. ∆ιάβαση πεζών µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά)
εκατέρωθεν της διάβασης µε την ανάλογη επίσης κατακόρυφη σήµανση)
2. Τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα (µετακινούµενα) µπροστά από την είσοδο /έξοδο της σχολικής µονάδας
(προκειµένου να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των παιδιών στην οδό)
3. Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα εκτελεστεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,

την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

•

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να αφορά την σχολική µονάδα
(∆ηµοτικό Σχολείο Μεσοβουνίων δηλαδή:
1.∆ιάβαση πεζών µε την ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά)
εκατέρωθεν της διάβασης µε την ανάλογη επίσης κατακόρυφη σήµανση)
2.Τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα (µετακινούµενα) µπροστά από την είσοδο /έξοδο της σχολικής µονάδας (προκειµένου
να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των παιδιών στην οδό)
3.Η προµήθεια και υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα εκτελεστεί από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 100 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 27150 / 2015 αίτησης .

Α∆Α: ΩΝΜΩΩΡ5-ΤΞ7

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 27150 / 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την
ταυτάριθµη εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος Συγκ/κών εργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αµαραντίδου
Αικατερίνης η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :
Θ Ε Μ Α : «Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθµισης σε αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 στη θέση
«Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την υπ’ αρίθµ. πρωτ. µας 27.151/10-07-2015 Αίτηση ο κ. Γεράσιµος Ρατσιάτος του ∆ιονυσίου, υπέβαλλε σχέδιο σε κλίµακα 1:250 (που
συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τον Απρίλιο του 2015) το οποίο αφορούσε πρόταση κυκλοφοριακής
ρύθµισης σε αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης
της ∆.Ε. Παλικής.
Ο αιτούντας προτίθεται να ιδρύσει εγκατάσταση (τυροκοµείο) σε αγροτεµάχιο που εφάπτεται στην επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 (Ληξούρι Χαβριάτα - Βιλωτώρια µέσω Ιλλάρων, Μαντζαβινάτων, Χαβριάτων, Χαβδάτων, Μαντουνάτων, Μονοπολάτων και Αγ. Θέκλης µέχρι επ. οδού 39)
και προκειµένου να εγκριθεί η άδεια Εισόδου – Εξόδου από την αρµόδια Υπηρεσία (Π.Ε. Κεφαλληνίας) εκδόθηκε το υπ’ αρίθµ. 94.946/26.579/1912-2014 έγγραφο από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο οποίο τέθηκαν προϋποθέσεις
προκειµένου να εξεταστεί το εν λόγω θέµα.
Συγκεκριµένα το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας βασιζόµενο στις διατάξεις του Π.∆.
118/2006 και στο υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/6524/ε/966/27-11-2008 έγγραφο του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε επικαλείται τα εξής απευθυνόµενο στον αιτούντα:
«….σε περίπτωση που δεν απαγορευτεί µε κατακόρυφη σήµανση, η αντίρροπη κίνηση από τη συµβάλλουσα οδό, δε δύναται να εξεταστεί
περαιτέρω το αίτηµά σας.
Αρµοδιότητα για την ανωτέρω συµβάλλουσα στην επαρχιακή οδό, έχει ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.
Σε περίπτωση που εξασφαλιστεί η ανωτέρω προϋπόθεση, δύνασθε να επανέλθετε στην υπηρεσία µας µε νέα αίτηση…».
Με σκοπό να καλυφθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις προτείνεται στο ∆ήµο λόγω αρµοδιότητας επί της αγροτικής οδού που συµβάλλει στην
επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 και ευρίσκεται έναντι της υπό ίδρυση εγκατάστασης τα παρακάτω:
α. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP-υποχρεωτική διακοπή πορείας)
b. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ27 (απαγόρευση αριστερής στροφής)
Κατόπιν των ανωτέρω και αυτοψίας που διενήργησε η υπηρεσία µας στην εν λόγω αγροτική οδό διαπιστώθηκε ότι:
1.

Η αγροτική οδός, η οποία συµβάλλει στην επαρχιακή οδό, είναι ασφαλτοστρωµένη µε πλάτος µεταβαλλόµενο από 3,50µ. έως 5,00µ.
ενώ τα σαφή όρια του δρόµου και των ιδιοκτησιών δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν µε την παρούσα διαδικασία λόγω µη εφαρµογής του
Κτηµατολογίου στη συγκεκριµένη περιοχή.
2. Στη συµβολή µε την επαρχιακή οδό δεν υφίσταται κατακόρυφη σήµανση.
3. Η οδός εξυπηρετεί κυρίως γεωκτηνοτροφικές δραστηριότητες της περιοχής, είναι χαµηλής κυκλοφορίας και από οπτικό έλεγχο φαίνεται
ότι δεν εξυπηρετεί άµεσα κάποια οικία.
4. Σε περίπτωση που τεθεί απαγόρευση αριστερών στροφών στο σηµείο τοµής µε την επαρχιακή οδό υπάρχει εναλλακτική διαδροµή από
υφιστάµενη αγροτική οδό, σε απόσταση 340,00 µ. περίπου, ανάλογων γεωµετρικών χαρακτηριστικών και βατότητας που µπορεί να
επιφέρει προσαύξηση της διανυόµενης απόστασης των οχηµάτων που κατευθύνονται προς Αγία Θέκλη έως 850,00 µ. περίπου στη
δυσµενέστερη περίπτωση.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες» όπου
αναφέρεται ότι «…1.Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήµους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και
εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος

αρµοδιοτήτων του δήµου. …»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
α. Την έγκριση ως προς την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP- υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την
επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής σύµφωνα µε την πρόταση
κυκλοφοριακής ρύθµισης που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τον Απρίλιο του 2015 λόγω του ότι θα
συµβάλλει στην οδική ασφάλεια και λόγω αµέλειας δεν έχει τοποθετηθεί έως τώρα.
β. Την λήψη απόφασης κατά την κρίση της ΕΠΟΙΖΩ ως προς την τοποθέτηση πινακίδας Ρ27 (απαγόρευση αριστερής στροφής) στην αγροτική
οδό που διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής
σύµφωνα µε την πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τον Απρίλιο του
2015.
Συνηµµένα:

1. Η υπ’ αρίθµ. 27150/10-07-15 Αίτηση µε οδοιπορικό σκαρίφηµα και σχέδιο (φύλλα 2 & 1 σχέδιο)
2. Το υπ’ αρίθµ. 94.946/26.579/19-12-2014 έγγραφο της Π.Ε. Κεφαλληνίας (φύλλο 1)
3. Το υπ’ αρίθµ. ∆ΜΕΟ/6524/ε/966/27-11-2008 έγγραφο του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε µας (φύλλο 1)
4. Φωτογραφική Τεκµηρίωση του χώρου επί του οποίου διενεργήθηκε η αυτοψία (φύλλο 1)
5. Αεροφωτογραφία της περιοχής (πηγή Google Earth)

Εκ της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Κεφαλλονιάς
Ο Συντάξας

Η Προϊσταµένη Τµήµατος

∆ηµήτριος Στουπάς

Αικατερίνη Αµαραντίδου

Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ.
Ευρύκλεια Χαϊτίδου-Παπαδήµα Αρχιτέκτων
Μηχανικός

Τοπογράφος Μηχανικός

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσει η Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο : Την έγκριση ως προς
την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP- υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την
επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής και την λήψη
απόφασης κατά την κρίση των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς την τοποθέτηση πινακίδας Ρ27 (απαγόρευση
αριστερής στροφής) στην αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση
«Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής σύµφωνα µε τις προτάσεις κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που
συντάχθηκαν από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
α) Την έγκριση ως προς την τοποθέτηση πινακίδας Ρ2 (STOP- υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην αγροτική οδό που
διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε.
Παλικής σύµφωνα µε την πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης που συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη, Πολιτικό
Μηχανικό Τ.Ε., τον Απρίλιο του 2015 λόγω του ότι θα συµβάλλει στην οδική ασφάλεια και λόγω αµέλειας δεν έχει τοποθετηθεί
έως τώρα.
β) Την λήψη απόφασης κατά την κρίση των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς την τοποθέτηση πινακίδας Ρ27
(απαγόρευση αριστερής στροφής) στην αγροτική οδό που διασταυρώνεται µε την επαρχιακή οδό υπ’ αρίθµ. 40 µε µορφή ΤΑΥ
στη θέση «Χειρολακιά» της Τ.Κ. Αγίας Θέκλης της ∆.Ε. Παλικής σύµφωνα µε την πρόταση κυκλοφοριακής ρύθµισης που
συντάχθηκε από τον Γεώργιο Μιχ. Ματζαράκη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., τον Απρίλιο του 2015.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 26590/ 2015 αίτησης .

Α∆Α: 6035ΩΕ5-Ξ5Φ

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 26590/ 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την ταυτάριθµη
εισήγηση Προϊσταµένης κ. Προϊσταµένης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαδήµα –Χαιτίδου Ευρύκλειας για το εν
λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να επιτραπεί η αιτούµενη διέλευση οχηµάτων γκαράζ επί του πεζοδροµίου της

Λεωφόρου Βεργωτή 120 στο Αργοστόλι µπροστά από την γκαραζόπορτα προς τον ακάλυπτο χώρο του εν λόγω οικοπέδου
και να ανακατασκευαστεί η ράµπα διέλευσης σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
1) Να επιτραπεί η αιτούµενη διέλευση οχηµάτων γκαράζ επί του πεζοδροµίου της Λεωφόρου Βεργωτή 120 στο
Αργοστόλι µπροστά από την γκαραζόπορτα προς τον ακάλυπτο χώρο του εν λόγω οικοπέδου. Η προµήθεια και
εφαρµογή της οριζόντιας οδικής σήµανσης θα γίνει από τον ∆ήµο.
2) Να ανακατασκευαστεί ( µέριµνα και δαπάνη του ∆ήµου ) η ράµπα διέλευσης οχηµάτων γκαράζ του πεζοδροµίου
στην εν λόγω θέση ( προκειµένου να µην είναι υπερυψωµένη σε σχέση µε την εκατέρωθεν συνέχειά του)
ακολουθώντας την κλίση της εκατέρωθεν συνέχειας του πεζοδροµίου ,για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία των πεζών και τις απαραίτητες διαµορφώσεις (απότµιση κρασπέδου , υποβίβαση των πρώτων
πλακών κ.λ.π.) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η δε προσαρµογή της υψοµετρικής επιφάνειας του
ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στην θέση της γκαραζόπορτας , θα πρέπει να επιτευχθεί µε µέριµνα και δαπάνη
του ιδιοκτήτη , υλοποιώντας τις απαιτούµενες προς τούτο εργασίες διαµόρφωσης εντός του οικοπέδου του.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 102 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 28077/ 2015 αίτησης .

Α∆Α: 6ΩΠΝΩΕ5-∆1Ζ

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 28077/ 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:
α) Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 28077/17.07.15 αίτηση η κ. Βαρδαραµάτου Ειρήνη ιδιοκτήτρια του Φροντιστηρίου Αγγλικής
Γλώσσας επί της οδού Λιθοστρώτου αρ. 51, αιτείται την άδεια για «…τοποθέτηση προστατευτικής µπάρας κατά µήκος του
πεζοδροµίου, έµπροσθεν του φροντιστηρίου…» για την προστασία των µαθητών του φροντιστηρίου)
β) την 129/2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα αποφάσισε για την
τοποθέτηση προστατευτικής µπάρας κατά µήκος του πεζοδροµίου µπροστά από το φροντιστήριο στην οδό Λιθοστρώτου 51
για την διασφάλιση της σωµατικής ακεραιότητας των µαθητών και τέλος την 32821/21-08-2015 εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας θεωρηµένη από την Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαδήµα –Χαιτίδου Ευρύκλεια για το
εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
της ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Θ Ε Μ Α : Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην οδό Λιθοστρώτου
Γενικά στοιχεία:
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 28077/17.07.15 αίτηση η κα. Βαρδαραµάτου Ειρήνη ιδιοκτήτρια του Φροντιστηρίου
Αγγλικής Γλώσσας επί της οδού Λιθοστρώτου αρ. 51, αιτείται την άδεια για «…τοποθέτηση προστατευτικής µπάρας κατά
µήκος του πεζοδροµίου, έµπροσθεν του φροντιστηρίου…» για την προστασία των µαθητών του φροντιστηρίου.
Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 28077/03.08.15 έγγραφό της η Υπηρεσία ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία για την εξέταση
της αίτησης τα οποία στο σύνολό τους προσκοµίστηκαν αυτοπροσώπως από την αιτούσα την 07.08.15. Τα στοιχεία αυτά
είναι:
− Υπ’ αριθµ. πρωτ. 1184/17.09.85 Απόφαση της Νοµάρχη Κεφαλληνίας περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Φροντιστηρίου
Αγγλικής Γλώσσας
− Κάτοψη χώρων ισογείου (Χαράλαµπος Αυγουστίνος, Αργοστόλι 04.09.85)
− Απόσπασµα προσωρινού κτηµατολογικού διαγράµµατος της Α’ ανάρτησης για το ΚΑΕΚ 250090802007
− Κάτοψη ισογείου Πυροπροστασία (∆ιονύσιος Τρωιάνος, Μάρτιος 2015) θεωρηµένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αργοστολίου
− Υπ’ αριθµ. πρωτ. 1728/13.01.14 έγγραφο του ΕΟΠΠΕΠ σχετικό µε Χορήγηση άδειας κέντρου ξένων γλωσσών
− Υπεύθυνη δήλωση περί κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας
Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας µας διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
•
Το οδόστρωµα κυκλοφορίας της οδού Λιθοστρώτου στη θέση έµπροσθεν του φροντιστηρίου, έχει πλάτος 6 µέτρα, ενώ
τα εκατέρωθεν πεζοδρόµια, έχουν πλάτος περίπου 1 µέτρο.

Η οδός είναι µονής κυκλοφορίας και τα οχήµατα σταθµεύουν στην πλευρά του δρόµου απέναντι από το φροντιστήριο.
Η οδός δεν φέρει σήµανση, σχετικά µε την ύπαρξη του φροντιστηρίου και τη συχνή διέλευση µαθητών.
∆ιαπιστώθηκε ότι, δυστυχώς, συχνά τα οχήµατα σταθµεύουν, έστω προσωρινά, παράλληλα µε το ελεύθερο
πεζοδρόµιο ή ακόµα και επί του ελεύθερου πεζοδροµίου έµπροσθεν του φροντιστηρίου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
α) Στην οδό Λιθοστρώτου 51, λειτουργεί νοµίµως το φροντιστήριο ξένων γλωσσών της αιτούσας.

•
•
•

β) Στην εγκεκριµένη µελέτη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων της πόλεως του Αργοστολίου δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη
στο εν λόγω τµήµα της οδού για την κυκλοφορία µαθητών.
γ) Κατά την κρίση της Υπηρεσίας, έχει εφαρµογή η υπ' αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.07.13 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών
κυκλοφοριακών παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτηµάτων και
περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302Β’/16.09.13).
δ) Τα οριζόµενα στον Κ.Ο.Κ..
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Να εφαρµοστεί στην υπόψη θέση κυκλοφοριακή ρύθµιση µε σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριµένα να
κατασκευαστούν:
i) διάβαση πεζών και απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34
παρ.2α του ΚΟΚ) µε κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.
ii) τοποθέτηση µεταλλικού κιγκλιδώµατος (κινητού ή µη) µπροστά απ' την είσοδο/έξοδο της σχολικής µονάδας
(προκειµένου να αποτραπεί η κατ' ευθείαν έξοδος των µαθητών στην οδό Λιθοστρώτου).
Η προµήθεια και τοποθέτηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
Η διεύθυνση του φροντιστηρίου υποχρεούται να ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς, σε οποιαδήποτε µεταβολή, όπως παύση λειτουργίας της επιχείρησης, αλλαγή χρήσης του ακινήτου κ.ο.κ..
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας, κατά µήκος της οδού Λιθοστρώτου από την οδό Ανδρέα Μεταξά µέχρι την οδό
∆εβοσέτου, πρέπει να γίνει αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων (είτε συµµετρικά και στις δύο πλευρές είτε µόνο στην
πλευρά που δεν επιτρέπεται η στάθµευση) και να τοποθετηθούν µεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίου κατά µήκος της πλευράς
της οδού που δεν επιτρέπεται η στάθµευση. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα αποκτήσουν τα πεζοδρόµια πλάτος ικανό για την
εξυπηρέτηση των πεζών (στην παρούσα κατάσταση τα πεζοδρόµια πρακτικά δεν εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται) και αφετέρου θα καταστεί αδύνατη εκ των πραγµάτων η στάση και η στάθµευση οχηµάτων επί της πλευράς του
οδοστρώµατος που απαγορεύεται η στάθµευση.
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη να γνωµοδοτήσουν προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την εισήγηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
1.Να εφαρµοστεί στην παραπάνω θέση κυκλοφοριακή ρύθµιση µε σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριµένα
να κατασκευαστούν:
i) διάβαση πεζών και απαγόρευση στάθµευσης 5m (πριν και µετά) εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34
παρ.2α του ΚΟΚ) µε κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.
ii) τοποθέτηση µεταλλικού κιγκλιδώµατος (κινητού ή µη) µπροστά απ' την είσοδο/έξοδο της σχολικής µονάδας
(προκειµένου να αποτραπεί η κατ' ευθείαν έξοδος των µαθητών στην οδό Λιθοστρώτου).
Η προµήθεια και τοποθέτηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης θα γίνει από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς.
2. Η διεύθυνση του φροντιστηρίου υποχρεούται να ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,
σε οποιαδήποτε µεταβολή, όπως παύση λειτουργίας της επιχείρησης, αλλαγή χρήσης του ακινήτου κ.ο.κ..
3. Να ληφθεί υπόψη η άποψη της Υπηρεσίας, ώστε κατά µήκος της οδού Λιθοστρώτου από την οδό Ανδρέα Μεταξά µέχρι την
οδό ∆εβοσέτου, να γίνει αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων (είτε συµµετρικά και στις δύο πλευρές είτε µόνο στην πλευρά
που δεν επιτρέπεται η στάθµευση) και να τοποθετηθούν µεταλλικά κολωνάκια πεζοδροµίου κατά µήκος της πλευράς της οδού
που δεν επιτρέπεται η στάθµευση. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα αποκτήσουν τα πεζοδρόµια πλάτος ικανό για την

εξυπηρέτηση των πεζών (στην παρούσα κατάσταση τα πεζοδρόµια πρακτικά δεν εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται) και αφετέρου θα καταστεί αδύνατη εκ των πραγµάτων η στάση και η στάθµευση οχηµάτων επί της πλευράς του
οδοστρώµατος που απαγορεύεται η στάθµευση.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 103/2015
Α∆Α: ΩΘ9ΘΩΕ5-9ΓΜ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ επί της 105 / 2015 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ επί της 105 / 2015 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.»θέτει υπόψη
της Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 105/2015 Γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως
εξής :
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.9/2015 συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου της 22/6/2015.
Αριθ. Απόφασης 105/2015

Περίληψη

Σχετικά µε αίτηση κ Γασπαρινατου

Για κάδους απορριµµάτων

Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 22/6/2015
ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19.00 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 7 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΤΑΡΑΖΗ ΠΗNΕΛΟΠΗ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την αίτηση
του κ Γασπαρινάτου Ανδρέα για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην περιοχή της νεροµάνας στο γύρο Κουτάβου λόγω
ύπαρξης απορριµµάτων στερεής µορφής τα οποία είναι δύσκολο να µεταφερθούν σε άλλα σηµεία προτείνει την τοποθέτηση
των κάδων στο σηµείο που είναι αναγκαίο εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης, ρύπανσης η παρεµπόδισης
κυκλοφορίας οχηµάτων .
ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα αποφάσισε σχετικά µε την αίτηση του κ Γασπαρινάτου
Ανδρέα για τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην περιοχή της νεροµάνας στο γύρο Κουτάβου λόγω ύπαρξης
απορριµµάτων στερεής µορφής τα οποία είναι δύσκολο να µεταφερθούν σε άλλα σηµεία, την τοποθέτηση των κάδων στο
σηµείο που είναι αναγκαίο εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης, ρύπανσης η παρεµπόδισης κυκλοφορίας οχηµάτων .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 105/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης
Καθαριότητας κ. Παναγή ∆ελακά η για το εν λόγω θέµα η οποία έχει ως εξής:
Βαθµός Ασφαλείας
Αργοστόλι 28-07-2015
Αριθ. Πρωτ. 29520
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθµός Προτεραιότητας

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ
Προς:

∆ήµου Κεφαλλονιάς

Πληροφορίες: Π ∆ΕΛΑΚΑΣ
Τηλέφωνο

: 26713.62610

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στο Κούταβο»
ΣΧΕΤ : Το υπ. αρ 245/22/07/2015 έγγραφο της ∆.Κ Αργοστολίου µε συνηµµένα την αρ. 105/2015 γνωµοδοτική Απόφαση της
και την από 04-06-2015 αίτηση του κ Γασπαρινάτο Γ. Ανδρέα
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα τα ανωτέρω σχετικά.
Μετά από αυτοψία στις 28-07-2015 που πραγµατοποιήσαµε στη θέση του αιτήµατος στη «Νεροµάνα» Κουτάβου, σας
ενηµερώνουµε τα εξής: Το αίτηµα µε βάση τις προφορικές διευκρινήσεις του αιτούντος αφορά κάδους ανακύκλωσης, κυρίως
για πλαστικά υλικά κ.α.
Όµως η αιτούµενη θέση (σε µικρό πλάτωµα παραπλεύρως του δρόµου του Κουτάβου στη µεγάλη στροφή µετά το
υδραγωγείο της «νεροµάνας») δεν ενδείκνυται από θέµατα κυκλοφοριακής ασφάλειας λόγω έλλειψης ορατότητας,
κυκλοφοριακής σύνδεσης κλπ και δεν εξετάζεται περεταίρω.
Κατόπιν τούτου η εισήγηση µας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ), για τοποθέτηση οποιουδήποτε
κάδου στο σηµείο αυτό είναι αρνητική.
Ενηµερώνουµε επίσης τον αιτούντα ότι ως εναλλακτική λύση προτείνουµε η όποια αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών να
γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε. και µόνο µε ασφαλή τρόπο.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει επειδή η αιτούµενη θέση για τοποθέτηση κάδου (σε µικρό πλάτωµα
παραπλεύρως του δρόµου του Κουτάβου στη µεγάλη στροφή µετά το υδραγωγείο της «νεροµάνας») δεν ενδείκνυται από
θέµατα κυκλοφοριακής ασφάλειας λόγω έλλειψης ορατότητας, κυκλοφοριακής σύνδεσης κλπ αρνητική εισήγηση προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην τοποθετηθεί κάδος (σε µικρό πλάτωµα παραπλεύρως του δρόµου του
Κουτάβου στη µεγάλη στροφή µετά το υδραγωγείο της «νεροµάνας») επειδή σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας
Υπηρεσίας δεν ενδείκνυται από θέµατα κυκλοφοριακής ασφάλειας λόγω έλλειψης ορατότητας, κυκλοφοριακής σύνδεσης
κλπ .
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 104 /2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ.πρωτ. 17651/ 2015 αίτησης .
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2 ο Θέµα της ηµερήσιας
διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ Σ επί της µε αρίθµ. πρωτ. 17651 / 2015 αίτησης .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την
ταυτάριθµη εισήγηση της Προϊσταµένης του τµήµατος Συγκ/κών εργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αµαραντίδου
Αικατερίνης η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και επειδή στο συγκεκριµένο µέρος δεν υπάρχει πεζοδρόµιο για την τοποθέτηση
των µετακινούµενων κάγκελων αλλά θα τοποθέτιουνται επί της τσιµεντόστρωσης και επειδή δεν έχουν πλήρη εικόνα του
θέµατος προτείνουν την αναβολή της συζήτησης του προκειµένου να αποφασίσουν µετά από επιτόπια αυτοψία.
και αφού έλαβε υπόψη της :
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Επειδή στο συγκεκριµένο µέρος δεν υπάρχει πεζοδρόµιο για την τοποθέτηση των µετακινούµενων κάγκελων αλλά θα
τοποθέτιουνται επί της τσιµεντόστρωσης και επειδή δεν έχουν πλήρη εικόνα του θέµατος προτείνουν την αναβολή της
συζήτησης του, προκειµένου να αποφασίσουν µετά από επιτόπια αυτοψία.
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 105/2015
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την κοπή ή µη κοπή επικίνδυνων δένδρων.

Α∆Α: Ω33ΖΩΕ5-∆ΙΡ

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος , εισηγούµενος το 3 ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση στο ∆ .Σ για την
κοπή ή µη κοπή επικίνδυνων δένδρων.»θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε τα 7531/2015 και 38329/2015 έγγραφα του Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. ∆ηµητρίου Ρουχωτά
στα οποία περιλαµβάνονται συγκεντρωτικά όλα απαραίτητα δικαιολογητικά για το εν λόγω θέµα , ζητείται από τα Μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει συνολικά για την κοπή των παρακάτω δένδρων :
1.

Με την από 31/01/2015 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου Παπαγγελόπουλου
Άγγελου την κοπή δέκα πέντε µεσογειακών κυπαρισσιών στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Αργοστολίου.

2.

Με την 36645/22-09-2014 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου Παπαγγελόπουλου
Άγγελου την κοπή ενός κυπαρισσιού κοντά στην λίµνη του Καραβόµυλου και µίας λεύκας στο προαύλιο χώρο του
πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου Καραβόµυλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης .
3.
Με την 40395/22-09-2014 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου Παπαγγελόπουλου
Άγγελου την κοπή είκοσι ένός (ορθόκλαδων και οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών ) στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο
Ληξουρίου.
4.

Με την 37669/28-09-2015 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου Παπαγγελόπουλου
Άγγελου την κοπή ακακίας στο πρώην κοινοτικό γραφείο της Τ.Κ Πουλάτων .
5.
Με την 37995/29-09-2015 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου την κοπή
ευκαλύπτου στον δρόµο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου της Τοπικής Κοινότητας ∆ιβαράτων.
6. Με την 35422/19-09-2015 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου την κοπή
Χαλέπιου πέυκης δίπλα στην κεντρική πύλη του κάστρου του Αγίου Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Περατάτων.
7. Τέλος: Με την 3090/29-01-2015 αυτοψία του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου Άγγελου την ΜΗ
κοπή του δένδρου (ακακία) που φύεται στο πεζοδρόµιο µπροστά από το ξενοδοχείο «Πήγασος» στον Οικισµό
Καραβάδου της ∆.Ε Λειβαθούς ,αλλά την µείωση της φυλλικής του επιφάνειας και την αφαίρεση των κλάδων µε
προχωρηµένη ξήρανση .
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής επισηµαίνουν ότι συµφωνούν να κοπούν τα παραπάνω προτεινόµενα δένδρα
εφόσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγραφα και εγκρίσεις από τις συναρµόδιες Υπηρεσίες µε την αυστηρή προϋπόθεση να
είναι ολοσχερώς ξερά και ως προς την ακακία που φύεται στο πεζοδρόµιο µπροστά από το ξενοδοχείο «Πήγασος» στον
Οικισµό Καραβάδου της ∆.Ε Λειβαθούς προτείνουν να µην κοπεί αλλά να γίνει µείωση της φυλλικής τους επιφάνειας και την
αφαίρεση των κλάδων µε προχωρηµένη ξήρανση .
και αφού έλαβε υπόψη της:
•
του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
•
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)
•
τα παραστατικά που κατέθεσαν οι αρµόδιοι φορείς και Υπηρεσίες
•
την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο :
1. την κοπή δέκα πέντε µεσογειακών κυπαρισσιών στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Αργοστολίου.
2. την κοπή ενός κυπαρισσιού κοντά στην λίµνη του Καραβόµυλου και µίας λεύκας στο προαύλιο χώρο του πρώην
∆ηµοτικού Σχολείου Καραβόµυλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης .
3. την κοπή είκοσι ένός (ορθόκλαδων και οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών ) στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Ληξουρίου.
4. την κοπή ακακίας στο πρώην κοινοτικό γραφείο της Τ.Κ Πουλάτων .
5. την κοπή ευκαλύπτου στον δρόµο που οδηγεί στην παραλία του Μύρτου της Τοπικής Κοινότητας ∆ιβαράτων.
6. την κοπή Χαλέπιου πέυκης δίπλα στην κεντρική πύλη του κάστρου του Αγίου Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα
Περατάτων.
Τέλος: την ΜΗ κοπή του δένδρου (ακακία) που φύεται στο πεζοδρόµιο µπροστά από το ξενοδοχείο «Πήγασος» στον
Οικισµό Καραβάδου της ∆.Ε Λειβαθούς αλλά την µείωση της φυλλικής του επιφάνειας και την αφαίρεση των κλάδων µε
προχωρηµένη ξήρανση .

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/ ∆ήµαρχος
Σπυρίδων Ματιάτος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

