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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    
 

                                                         ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  1ης τακτικής  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   29 η  Ιανουαρίου  2018  
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα   29 η   Ιανουαρίου του έτους  2018, ηµέρα   ∆ευτέρα    και ώρα 
 11: 00  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 1745 /22 -01-2018 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                                                                 Μοσχονάς Αλέξανδρος       
3.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                          
4.   Γάκης Μιχαήλ (προσήλθε στην 3 /2018 απόφαση και αποχώρησε αφού ψήφισε  )                                                                                                                                          
5.   Βανδώρος Παναγής                                                                                                                                                                     
6. Κεκάτος Ευάγγελος    
7.  Παρίσης Ηλίας (  προσήλθε στην 4 /2018 απόφαση )                                                                                                                                                                           
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    1  /2018                                                                                      Α∆Α: 6Τ1ΠΩΕ5-ΩΧ3 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ  στην οδό  
Κοντοµιχάλου (Βύρωνος 27)   στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής για 
την συζήτηση του εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ διότι αφορά ΑΜΕΑ το θέµα : «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ  στην οδό  Κοντοµιχάλου (Βύρωνος 27)   στο 
Αργοστόλι.» και ζητά από τα Μέλη τον ορισµό του θέµατος ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ και την ένταξή του στην 
ηµερήσια διάταξη. Αφού όλα τα παρόντα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος ο 
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  222337/22-12-2017  διαβιβαστικό  του 
Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  σύµφωνα µε το οποίο  
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη εισήγησή του προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Αµέσως µετά ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. 1/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν και γνωµοδοτούν θετικά µε την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την έγκριση της χορήγησης  µίας θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ στην οδό Κοντοµιχάλου στο Αργοστόλι µπροστά από την οικία του κ. Πολλάτου Στράκου – Ευάγγελου (Βύρωνος 27 &  Κοντοµιχάλου) για το Ι.Χ  
όχηµα ΚΕΒ -3371  και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών  
( από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  και Βανδώρος 
Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 1612/19-01-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• την 1/2018 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της χορήγησης  µίας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Κοντοµιχάλου στο Αργοστόλι µπροστά από την οικία του κ. Πολλάτου Στράκου – 
Ευάγγελου (Βύρωνος 27 &  Κοντοµιχάλου) για το Ι.Χ  όχηµα ΚΕΒ -3371  και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών ( από την ηµεροµηνία λήψης της 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 
 
2.Η προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης , θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
3. Ο κ. Πολλάτος Στράκος – Ευάγγελος   εφόσον επιθυµεί  την  ανανέωση (πριν την λήξη) της παραχώρησης της εν λόγω  θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ 
,δικαιούται να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο. 
Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν όπως αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλαγή  
αριθµού κυκλοφορίας οχήµατος ,κλπ . 
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     2  /2018                                                                                          Α∆Α: Ω01ΒΩΕ5-ΧΜ6                                          
 
ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης   , εισηγούµενος το 1  ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους  2017 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  
 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς 
της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Τα Μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αφού άκουσαν  την εισήγηση του Προέδρου της  Έκθεσης των Πεπραγµένων  για το οικονοµικό έτος   2017 και 
µετά από διαλογική συζήτηση : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  και Βανδώρος 
Παναγής. 
Και λαµβάνοντας υπόψη : 
την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010 
την εισήγηση του Προέδρου : 
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Συντάσσει  την Έκθεση Πεπραγµένων για το έτος 2017 όπως παρακάτω:  
 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 
 
Η παρούσα Έκθεση Πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2017 , ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής: 
 
Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής 
 
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά  από εισήγηση της Προϊσταµένης  του  Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου 
κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη  η οποία διεξήγαγε σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς (Πολεοδοµική Υπηρεσία, Αστυνοµική Αρχή κλπ) ελέγχους 
προκειµένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι 
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συµβατή µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την 
προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων,την αισθητική την φυσιογνωµία και τις 
εν γένει λειτουργίες της πόλης.  
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέµατος: 
     1 . την 9/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: Παντοπωλείο – 
Οπωροπωλείο », που βρίσκεται στην Αγία Ευφηµία  της ∆.Ε. Πυλαρέων . 
     2. την  10/2017:  χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµα : Κάβα 
εµφιαλωµένων ποτών », που βρίσκεται στα Θηράµωνα της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  . 
    3. την 11/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης και Αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων 
οικισµού Σβορωνάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς .   
   4. την 12/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος 
(ζεστή- κρύα κουζίνα) και επιχείρηση αναψυχής », που βρίσκεται  εκτός ορίων οικισµού Βλαχάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  . 
  5. την 13/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος 
(ζεστή- κρύα κουζίνα)», που βρίσκεται  στο Φισκάρδο της ∆.Ε. Ερίσου  . 
 6. την 14/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών - 
επιχείρηση αναψυχής », που βρίσκεται  στα Λουρδάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς  . 
7.  την 15/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα : οπωροπωλείο, 
παντοπωλείο πρατήριο άρτου »,  που βρίσκεται  εντός ορίων οικισµού Λουρδάτων της ∆.Ε. Λειβαθούς  . 
8. την 16/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Mαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) »,  που βρίσκεται  εντός σχεδίου πόλεως Κατελειού της ∆.Ε. Ελειού Πρόννων . 
9. την 17/2017 : χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης  Καταστήµατος  «Επιχείρηση Mαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος  και 
χρήση κρύας κουζίνας »,  που βρίσκεται  στην Αγία Ευφηµία  . 
10. την 18/2017 : ανανέωση αδείας  της καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή  «Καµίνια» οικισµού Ρατζακλί  της ∆ηµ. Κοινότητας Σκάλας- ∆.Ε. Ελειού- 
Πρόννων». 
11. την 19/2017 : χορήγηση  άδειας λειτουργίας καντίνας σε ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή «Βούτη» -παραλία Αγίας Κυριακής –∆ηµοτικής Ενότητας    
Αργοστολίου. 
12. την  30/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος «Επιχείρηση Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Παντοπωλείο – Κατάστηµα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- κάβα εµφιαλωµένων ποτών-πρατήριο ελαίων και λιπών – κατάστηµα διάθεσης 
προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκοµίας. »,   που βρίσκεται στο Σινιόρι -∆ιβαράτα  της ∆.Ε. Ερίσου. 
13. την 31/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
παντοπωλείο -οπορωπολείο   και  Επιχείρηση  Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων   της  ∆.Ε.  Ερίσσου. 
14. την 32/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος  «Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
παντοπωλείο -οπορωπολείο   και  Επιχείρηση  Αναψυχής» που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Αντυπάτων   της  ∆.Ε.  Ερίσσου. 
15. την 33/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )»,   που βρίσκεται  στο Φισκάρδο    της ∆.Ε. Ερίσου . 
16. την 34/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης  πλήρους γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )»,   που βρίσκεται  στα Σβορωνάτα της ∆.Ε. Λειβαθούς   . 
17. την 35/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος « Επιχείρηση Μαζικής εστίασης –Επιχείρηση Μαζικής εστίασης 
παρασκευής και διάθεσης  πρόχειρου γεύµατος ( ζεστής και κρύας κουζίνας )»,   που βρίσκεται  στον Μάγγανο της ∆.Ε. Ερίσου .  
18. την 36/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Μικτή Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Πρατήριο Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – Επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος   
΄΄  που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας Μαρκοπούλου  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 
19. την 37/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Πρατήριο Άρτου, Ειδών ζαχαροπλαστικής –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών και επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου 
γεύµατος»  που βρίσκεται εντός ορίου οικισµού Κατελειού της Τοπ. Κοινότητας Μαρκοπούλου  ∆.Ε.  Ελειού-Πρόννων. 
20. την 38/2017 : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «Επιχείρηση Λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών µε τµήµατα: 
Κρεοπωλείο –Παντοπωλείο- Πρατήριο κατεψυγµένων προϊόντων Πρατήριο Άρτου –Κάβα εµφιαλωµένων ποτών – κατάστηµα διάθεσης προϊόντων 
αλλαντοποιίας και τυροκοµίας»   που βρίσκεται  στα Τραυλιάτα    ∆.Ε.  Λειβαθούς. 
21. την 39/2017 : προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   ΄΄  Επιχείρηση  µαζικής εστίασης –επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής κ΄ 
διάθεσης πλήρους γεύµατος (ζεστής κ΄ κρύας κουζίνας)   ΄΄  που βρίσκεται  στο Φισκάρδο  της  ∆.Ε.  Ερίσσου. 
22. την 47/2017 : χορήγηση ανανέωσης της άδειας  καντίνας που βρίσκεται στην θέση «Μακρύς Γιαλός» στην περιοχή Λάσσης της ∆.Ε. Αργοστολίου . 
23.την 65 /2017 : ανανέωση της καντίνας που βρίσκεται σε ιδιωτικό µισθωµένο χώρο στις Μηνιές  περιοχή «Μεγάλη Άµµος»  ∆ηµοτικής  Ενότητας  
Αργοστολίου. 
    
ii. Ανάκληση /οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
αρµοδιότητας του ∆ήµου. 
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων από τις αρµόδιες Υπηρεσίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισµένα καταστήµατα, οι οποίες 
αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστηµάτων.  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την προσωρινή ανάκληση και  οριστική αφαίρεση αδείας των καταστηµάτων που δεν πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 
 

1. την 29/2017 : Λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση ή µη αδείας λειτουργίας Κ.Υ.Ε λόγω πολεοδοµικών παραβάσεων. 
2. την 59/2017: Λήψη απόφασης σχετικά µε την ανάκληση  αδείας λειτουργίας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος στο Αργοστόλι   σε 

συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση. 
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3. την 60/2017 : Λήψη απόφασης για προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των πράξεων που απορρέουν από την 59/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

4. την 63/2017 : Λήψη απόφασης για την  ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µετά την απόρριψη σχετικών  
προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων . 

5. την 64/2017 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου). 

6. την 69/2017 : Λήψη απόφασης για την  ανάκληση αδείας Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος µετά την απόρριψη σχετικών  
προσφυγών από το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων . 

7. την 71/2017 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου). 

8. την 74/2017 : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου). 

 
Β. Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. 
 
Κατά το έτος 2017 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης των παρακάτω κανονιστικών  αποφάσεων  :  
 
1. την 21/2017 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  χωροθέτησης  θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς για το 2017 . 
2. την 25/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για παραχώρηση  χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου. 
3. την 26/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  αιτήσεων εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων 
στον Πόρο. 
4. την 27/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης επί  αιτήσεων εξαίρεσης από τον Κανονισµό Λειτουργίας  Περιπτέρων 
στον Πόρο. 
5. την 28/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
6. την  54 /2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µόνιµη µετατόπιση των περιπτέρων της Κεντρικής Πλατείας 
Αργοστολίου και την λήψη απόφασης για την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου. 
7. την  62/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τροποποίηση Κανονισµού Κοινοχρήστων Χώρων  ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
8. την 70/2017 : Γνωµοδότηση  και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Αφών  
Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) Ληξουρίου.  
 
Γ. Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης, ρυθµιστικών σχεδίων, προγραµµατισµού εφαρµογής ρυθµιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 
ανοικτών πόλεων, εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδοµικών µελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδοµικών 
επεµβάσεων, χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθµισµένων περιοχών, πολεοδοµικής αναµόρφωσης 
προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά 
ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδοµικών µελετών. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεµάτων: 
1. την  1/2017 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την προσωρινή  µεταφορά της πιάτσας ΤΑΞΙ της κεντρικής πλατείας 
Αργοστολίου. 
2. την  2/2017 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για  κυκλοφοριακή   ρύθµιση σχολικού συγκροτήµατος   1ου και 2ου 
Λυκείου Αργοστολίου . 
3. την 3/2017: Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για την κοπή επικινδύνων δένδρων στην είσοδο των Χαβριάτων ∆.Ε  
Παλικής. 
4. την 4/2017: Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923. 
5. την 6/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την δηµιουργία ενός κεντρικού Πράσινου Σηµείου σε ∆ηµοτική έκταση εκτός 
σχεδίου –εντός ΖΟΕ 4. 
6.  την 22/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκατάστασης νέας παιδικής χαράς στην Λακήθρα . 
7. την 24/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων γκαράζ 1ου & 2ου Λυκείου 
Αργοστολίου.  
8. την 42/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το 
πεζοδρόµο της οδού Ανδρέα  Μεταξά 5 στο Αργοστόλι . 
9. την 43/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι . 
10. την 44/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κατασκευή ξύλινου πατώµατος στο πεζοδρόµιο της ιδού Ιθάκης 1 στο 
Αργοστόλι. 
11. την 45/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το 
πεζοδρόµο της οδού Φωτεινού Πανά 20 στο Αργοστόλι. 
12. την  50/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α  . 
13. την 51/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ από το 
πεζοδρόµiο της οδού Βύρωνος  15 στο Αργοστόλι 
14. την 72/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την τοπική τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Αγίας Ευφηµίας στο Ο.Τ 39. 
15. την 73/2017  : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της υψοµετρικής µελέτης της οδού µεταξύ των Ο.Τ 216 
και 220 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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16. την 78/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδων δύο γκαράζ ιδιοκτησίας 
από τα πεζοδρόµια των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 11 και Γεωργίου Μαντζαβίνου στο Αργοστόλι.  
17. την 79/ 2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης έµπροσθεν οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίµου στο 
Αργοστόλι. 
18. την 80/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών λειτουργίας αναβατορίου ΑΜΕΑ στο 
πεζοδρόµιο της εισόδου της Φιλαρµονικής Σχολής στο Αργοστόλι. 
19. την 82/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την έγκριση τροποποίησης της υψοµετρικής µελέτης των οδών που περιβάλλουν το 
Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60. 
 
∆. Προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέµατα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος: 
1. την 41/2017 :  Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την κοπή δένδρων στην οδό ∆ελλαδέτσιµα στο Αργοστόλι.   
2. την 67/2017 :  Λήψη απόφασης για την θέση των κάδων απορριµµάτων στην συµβολή των οδών Στ. Μεταξά & Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι. 
 
3. την 68/2017:  Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την αποµάκρυνση  ευκαλύπτου στην Πλατεία Αγίου Νικολάου στην 
Τοπική Κοινότητα  Κεραµιών. 
4. την 75/2017: Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην οδό Παν. Καββαδία (αρίθ. 35) στο Αργοστόλι . 
5. την  76/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου έµπροσθεν οικοπέδου στην Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι. 
 
6.  την 77/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου  
(κουκουναριάς )στον Οικισµό Κάστρο της ∆.Ε Λειβαθούς. 
Ε.     Χωροθέτηση κοιµητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. 
 

1. την 52/ 2017  :  Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον καθορισµό θέσης  για την   τοποθέτηση   ανδριάντα 
του  αείµνηστου Γεράσιµου Αρσένη. 

        2. την 53/2017 : Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρότασης  καθορισµού θέσεων  τµηµάτων αιγιαλών –παραλιών για 
παραχώρηση µε δηµοπρασία.  
       3.  την 55/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον Καθορισµό των  χώρων  ανάπτυξης  τραπεζο-καθισµάτων 
στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. 
       
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
1. την 20/2017  : Συζήτηση για την επιβολή κυρώσεων άρθρου 10  της Κ.Υ.Α 36873/2007  βάσει των  διενεργηθέντων ελέγχων  της αρµόδιας Επιτροπής 
Παιδότοπων. 
2. την 40/2017 :  Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεων  στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλαρέων και Μαρκοπούλου ∆.Ε.  Ελειού-  
Πρόννων.   
3. την 46/2017 :  Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση χώρου για το διεθνές φεστιβάλ Γυµναστικής. 
4. την 56/2017 : Αξιολόγηση εµπρόθεσµων αιτήσεων συµµετοχής στην  εµποροπανήγυρη  Αγίας Ευφηµίας  . 
5. την 7/2017 : Έκθεση  Πεπραγµένων Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 2017. 
6. την 8/2017  : Συζήτηση επί της αίτησης παραχώρησης επιπλέον επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου για την µετεγκατάσταση περιπτέρου στο Αργοστόλι. 
7. την 48/2017: Έγκριση αδείας υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου. 
8. την 49/2017 :  Έγκριση αδείας υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου. 
9.  την 57/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  φιλοξενία του bazaar του «Χαµόγελου του Παιδιού» στην 
κεντρική Πλατεία από 4 έως 6/8/2017. 
10. την 58/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  παραχώρηση χρήσης χώρου επί της  οδού  Ριζοσπαστών στην 
Επιτροπή Αλληλεγγύης για πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία . 
11. την 61/2017 : Αξιολόγηση εκπρόθεσµων αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του 
Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2017) . 
12. την  66/2017 :  Έγκριση αδείας υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου. 
13. την 81/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κατασκευή εικονοστασίου πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους στο 
Ληξούρι. 
14. την 83/2017 : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την  παραχώρηση χώρου  τοποθέτησης παιδικών παιχνιδιών την περίοδο των 
εορτών των Χριστουγέννων (Πλατεία Καµπάνας –‘Οπισθεν Εθνικής Τράπεζας). 
 
Όλες οι  παραπάνω αποφάσεις  σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία έχουν  αναρτηθεί στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση . 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     3  /2018                                                                     Α∆Α: 6ΦΨ2ΩΕ5-56Η 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης 
και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου). 
                                                                    
Στην συνεδρίαση προσήλθε   ο κ. ‘Άγγελος Βαγγελάτος ,νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» στην 
οποία σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.  1746/22-01-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   κοινοποιήθηκε η µε αριθ. πρωτ. 1745/22-
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01-2018 πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για την συζήτηση και του εν λόγω θέµατος το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 
2890/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος αποτελεί και  κλήση σε ακρόαση. 
  
Ο Πρόεδρος   κ. Ηλίας Κουρκουµέλης   ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο   θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης 
για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα 
δικαίου)»  δίνει τον λόγο στον κ. Άγγελο Βαγγελάτο  ,νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας  µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο. Ε» του  
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου ,  ο  οποίος καταθέτει στα Μέλη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 2265/29-01-2018 
αίτησή του  στην οποία  αναφέρει τα παρακάτω:  
Σε συνέχεια της προηγούµενης  αίτηση µας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της εγκατάστασής µας και σε συνδυασµό µε την πρόσφατη 
(Ιανουάριος 2018) τροποποίηση του νοµικού πλαισίου, αιτούµεθα αναβολή της εξέτασης του ζητήµατός µας από την Επιτροπή σας για να 
συµπληρώσουµε τον φάκελό µας και δεσµευόµαστε εκ νέου  να µην διοργανώσουµε καµία εκδήλωση µέχρι τότε , όπως αλώστε και ακυρώσαµε , τις 
ήδη προγραµµατισµένες.   
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Ο  Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να µην γίνει  δεκτό το αίτηµα της εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» και να 
αποφασίσουν την οριστική ανάκληση της βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου) της επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – στεγασµένο ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος τους,  στην περιοχή Κοκκύλια 
Αργοστολίου. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Γάκης Μιχαήλ 
και Βανδώρος Παναγής. 
Και λαµβάνοντας υπόψη:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθµ. πρωτ. 25704/22-8-2016  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

τις  64 & 71/2017 & 74/2017  αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
               το κατατεθέν αίτηµα της εταιρίας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε 
              και την εισήγηση του Προέδρου: 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. ∆εν  γίνεται δεκτό το παραπάνω αίτηµα της Οµόρρυθµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» για την αναβολή της εξέτασης 
του θέµατος της. 
 2.  Ανακαλεί οριστικά την  αριθ. 25263/25-7-2016 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας τριάντα ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατά πλάσµα δικαίου) της επιχείρησης :  Οµόρρυθµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» 
επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών – στεγασµένο ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση επιχείρησης 
µαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύµατος τους,  στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου.  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   4 /2018                                                                                             Α∆Α: 624ΥΩΕ5-9ΝΞ     
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε  ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας 
ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου . 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 6ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για 
ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε  ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου» 
ανέφερε στα Μέλη της Επιτροπής ότι στην παρούσα συνεδρίαση εκλήθη  σε ακρόαση   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος   προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του ,ο εκπρόσωπος της εταιρίας του Εµπορικού  Κέντρου 
στα ΚΟΚΥΛΙΑ  Αργοστολίου Κατάστηµα SMART CAFÉ κ. Μιχαλάτος Θεόφιλος µε  κοινοποίηση  της  µε την αριθµό πρωτ. 1745/20-03-2017  
πρόσκλησης  για την σύγκληση της συνεδρίασης µε το αριθµ. πρωτ.  1748/22-01-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ. Αφροδίτη 
Καστιβέλη η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018 εισήγησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
    
         Αργοστόλι 10-1-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αριθ.Πρωτ. 923 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ      
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ     
∆./ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 
Τµήµα  Αδειοδ. κ΄ ρύθµισης                 ΠΡΟΣ 
Εµπορικών δραστηριοτήτων      
       Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
       ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Ταχ.∆/νση: 21ης Μαΐου      
Ταχ.Κώδικ.: 28100                                                                
Πληροφορίες: Κατσιβέλη Αφροδίτη              
Τηλ.: 2671361018    Κοιν: Θεόφιλο Μιχαλάτο  
                 Εκπρόσωπο της Εταιρείας 
                 «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε ηµερών η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας παιδότοπου  
Σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι: 

Η Εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» διά του νοµίµου εκπροσώπου της Θεόφιλου Μιχαλάτου υπέβαλλε αίτηση (αριθ. 
πρωτ. 10359/10-4-2017) µε συνηµµένα δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος «επιχείρησης µαζικής εστίασης παρασκευής και 
διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής – κρύας κουζίνας) και λειτουργίας παιδότοπου» στην περιοχή Κοκκύλια Αργοστολίου. 

Τα ανωτέρω διαβιβάσθηκαν αρµοδίως στη ∆/νση Υγείας  για σχετική γνωµοδότηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 
∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 (ΦΕΚ 3106/9-12-2013 Τεύχος Β΄) ΚΥΑ σε συνδυασµό µε την 36873/02.07.2007 (ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β) 
όµοια της. 

Μετά την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου γνωστοποίησης λειτουργίας καταστηµάτων και συγκεκριµένα: α) του Νόµου 4442/2016 β) 
της αριθ. 16228/18-5-2017 ΚΥΑ  γ) της αριθ. πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02.06.2017 εγκυκλίου και δ) της 36873/02.07.2007 ΚΥΑ που είναι σε ισχύ όσον 
αφορά την άδεια παιδότοπου, η εν λόγω επιχείρηση εναρµονίστηκε πλήρως στις διατάξεις της νέας νοµοθεσίας και γνωστοποίησε τη λειτουργία της 
επιχείρησης αναψυχής µε την αριθ.  1004303 γνωστοποίηση.  Όσον αφορά τη λειτουργία του παιδότοπου εφόσον παραµένει σε ισχύ η αριθ.  
36873/2007 ΚΥΑ, η υπηρεσία µας εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως, την αριθ. 18645/2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας (κατά πλάσµα 
δικαίου) η οποία επέχει θέση αδείας µέχρι να ολοκληρωθεί ο προβλεπόµενος υγειονοµικός έλεγχος και να εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια παιδότοπου. 
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 26583/08-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που απευθύνεται στο ∆ήµο Τρίπολης διευκρινίζεται ότι για την 
αδειοδότηση «καφετέριας µε παιδότοπο» (µικτό κατάστηµα) απαιτείται να ακολουθηθεί διακριτή διαδικασία αφού η ίδρυση καφετέριας εµπίπτει στο 
σύστηµα της γνωστοποίησης (ΚΥΑ 16228/2017 ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) ενώ η ίδρυση παιδότοπου εξαιρείται ρητώς από την εν λόγω ΚΥΑ και συνεχίζει 
να εµπίπτει στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 36873/2007 – ΦΕΚ 1364/02.08.2007 Τεύχος Β). 

Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριµνας µε το αριθ. πρωτ. 40337/9567 σχετ. 30018/7075/29-12-2017 έγγραφο της µε συνηµµένη 
την από 21-12-2017 γνωµοδότησε αρνητικά σε ότι αφορά την πληρότητα των υγειονοµικών όρων, καθώς και ειδικότερων όρων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας   (αριθ. 36873/2007 ΚΥΑ) όσον αφορά τη λειτουργία κλειστού παιδότοπου που συνλειτουργεί µε επιχείρηση µαζικής εστίασης παρασκευής 
και διάθεσης πρόχειρου γεύµατος (ζεστής και κρύας κουζίνας) η οποία διαθέτει την αριθ. 1004785/19-06-2017 γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΥΕ. 

Για το λόγο αυτό η αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωση παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η 
οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και η αριθ. 13651/11-5-2017 προηγούµενη που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ, θα πρέπει να ανακληθούν. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση από την επιτροπή σας λόγω αρµοδιότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 Ν. 3852/2010 αφού πρώτα καλέσετε σε ακρόαση τον διοικούµενο. 
Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Αραβαντινό ∆ιονύσιο ο οποίος   ενηµερώνει το Σώµα ότι µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον  κ. 
Μιχαλάτο Θεόφιλο πληροφορήθηκε ότι  βρίσκεται εκτός Κεφαλονιάς για  ανειληµµένες υποχρεώσεις του και  δεν παρέλαβε ο ίδιος το µε αρίθµ. πρωτ. 
1748/22-01-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αλλά η υπάλληλος  του κ. Ευτυχία  Χαρτουλιάρη τις 22-01-2018) και έτσι δεν 
ενηµερώθηκε  για την σηµερινή συνεδρίαση . 
Για τον λόγο αυτό   ζητά από το Σώµα να του δοθεί  παράταση δέκα ηµερών προκειµένου να προσαρµοσθεί πλήρως η επιχείρηση του  µε την αρίθ. 
πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 (αρίθ. πρωτ. ∆ήµου 96/3-010-2018 ) Γνωµοδότηση  της ∆/νσης  ∆ηµόσιας Υγείας Κεφαλληνίας. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί η παράταση των δέκα ηµερών που ζητά η  εν λόγω επιχείρηση εφόσον δεν παρελήφθη από τον ίδιο  κ. Θεόφιλο 
Μιχαλάτο η πρόσκληση και δεν ενηµερώθηκε για την σηµερινή συνεδρίαση. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  και Βανδώρος 
Παναγής. 
Ο κ. Παρίσης Ηλίας προσήλθε στο τέλος της συζήτησης του θέµατος και δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία . 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την αρίθ. πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 Γνωµοδότηση  της ∆/νσης  ∆ηµόσιας Υγείας Κεφαλληνίας. 
• µε αρίθ. πρωτ. 923/10-01-2018 εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
• και την εισήγηση του Προέδρου :  
          

                                                                            ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
∆ίνει  παράταση δέκα ηµερών  για την λήψη της  απόφασης ανάκλησης της  αριθ. 18645/16-6-2017 βεβαίωσης παρέλευσης άπρακτης προθεσµίας 
εξήντα πέντε (65) ηµερών (κατά πλάσµα δικαίου), η οποία επέχει θέση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, καθώς και της  αριθ. 13651/11-5-
2017 προηγούµενης που είχε εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  ΚΥΑ, η οποία δεν έχει ισχύ , της επιχείρησης   µε 
την επωνυµία  «ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε» εφόσον δεν παρελήφθη από τον εκπρόσωπο της εταιρίας  κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο η 
πρόσκληση και δεν ενηµερώθηκε για την σηµερινή συνεδρίαση και  προκειµένου να προσαρµοσθεί πλήρως   µε την αρίθ. πρωτ. 40337/9576/29-12-2017 
(αρίθ. πρωτ. ∆ήµου 96/3-010-2018 ) Γνωµοδότηση  της ∆/νσης  ∆ηµόσιας Υγείας Κεφαλληνίας. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    5   /2018                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                           Α∆Α: 6 Ο4ΣΩΕ5-4Σ0 
 
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς και εισήγηση πρότασης προς έγκριση του στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  , εισηγούµενος το 3  ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Κατάρτιση σχεδίου Κανονισµού Λειτουργίας Κοιµητηρίων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. πρωτ 1726/22-01-2018 τελευταίο έγγραφο για το εν λόγω θέµα της Προϊσταµένης της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου _Παπαδήµα σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει το Σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας 
Κοιµητηρίων ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
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Ο Πρόεδρος αφού επισηµαίνει ως προς την  εισήγηση ότι  η Υπηρεσία έχει την  υποχρέωση να καταρτίζει το κανονιστικό πλαίσιο του πεδίου 
αρµοδιότητας της σε σχέδιο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ότι τα αιρετά Μέλη δεν µπορούν να αποφασίζουν αντίθετα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία που η Υπηρεσία οφείλει να τους γνωστοποιεί , προτείνει  στα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας να εγκρίνουν ως έχει το παραπάνω Σχέδιο  του 
Κανονισµού  Λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Παρίσης Ηλίας δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος και Βανδώρος Παναγής. 
Και λαµβάνοντας υπόψη : 
την παρ.1Β  του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010 
την µε αρίθ. πρωτ 1726/22-01-2018 έγγραφο της Προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
το παραπάνω Σχέδιο του Κανονισµού  Λειτουργίας Κοιµητηρίων . 
Την εισήγηση του Προέδρου  :  
 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Καταρτίζει και εισηγείται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Κανονισµό Λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως παρακάτω: 
 
 

           

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &   ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                                               
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Άρθρο 1  Νοµικό καθεστώς 
 
Άρθρο 2  Νοµικός χαρακτηρισµός 
Άρθρο 3  ∆ιοίκηση-Λειτουργία 
Άρθρο 4  Περιγραφή 
Άρθρο 5  Αρµοδιότητες καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπευθύνων  
                 υπαλλήλων  
Άρθρο 6  Καθήκοντα εργατικού προσωπικού  
Άρθρο 7   Τάφοι  
Άρθρο 8  Οικογενειακοί τάφοι  
Άρθρο 9  Χρήση οικογενειακών τάφων  
 
Άρθρο 10  Ιστορικά και καλλιτεχνικά µνηµεία  
 
Άρθρο 11  Τάφοι αγνώστων  
 
Άρθρο 12  Τάφοι τριετούς χρήσης  
 
Άρθρο 13  Κοινός τάφος 
 
Άρθρο 14  Ταφές αποβιωσάντων  
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Άρθρο 15  Κατασκευές-∆ιαµορφώσεις τάφων  

 
Άρθρο 16  Υποχρεώσεις κατασκευαστών µνηµείων  
 
Άρθρο 17  Υποχρεώσεις Ληξιάρχων  
Άρθρο 18  ∆ωρεάν ταφή ειδικών κατηγοριών 
 
Άρθρο 19  Ανακοµιδή, ταφή και µεταφορά οστών-οστεοφυλάκιο 
  
Άρθρο 20  Αναγνώριση σηµαντικών προσωπικοτήτων  
Άρθρο 21  Αλλαγή οικογενειακού τάφου  
 
Άρθρο 22  Ιδιαιτερότητα του χώρου του Κοιµητηρίου  
 
Άρθρο 23  Τηρούµενα βιβλία 
 
Άρθρο 24  Υποχρεώσεις γραφείων τελετών 
 
Άρθρο 25  ∆ηµοτικοί µη ενοριακοί Ιεροί Ναοί Κοιµητηρίου ∆ραπάνου   
                 και Κοιµητηρίου Ληξουρίου  
Άρθρο 26  Ωράριο λειτουργίας Κοιµητηρίου και Ιερού Ναού ∆ραπάνου 
Άρθρο 27  ∆ικαιώµατα και τέλη 
Άρθρο 28 Καθορισµός χώρου ενταφιασµού αλλοθρήσκων και θανόντων από  
               λοιµώδη νοσήµατα 
Άρθρο 29  Τελική διάταξη 
Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος του Κανονισµού 
 
Άρθρο  1οΝοµικό καθεστώς 
 

Η λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω διατάξεις: 
1) Τον Α.Ν 582/1968 «περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων» 
2) Τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιµητηρίων και ενταφιασµού Νεκρών» 
3) Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/1210/1978 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιµητηρίων»  
4) Το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. ∆ «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων» 
5) Το άρθρο 11 του Ν.∆ 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  
6) Το άρθρο 7 του Β.∆ 542/1961 «περί τηρήσεως υπό των ∆ήµων και Κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών» 
7) Το Π.∆ 1128/80 «περί καθορισµού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 
Κοιµητηρίων» 
8) Το άρθρο 29 του Ν. 2508/1997 
9) Την Κ.Υ.Α 26882/5769/1998 «Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την µείωση των αποστάσεων των ιδρυοµένων ή επεκτεινοµένων 
Κοιµητηρίων» 
10) Τον Α.Ν. 2200/1940 «περί Ιερών Ναών και Εφηµερίων όπως έχει τροποποιηθεί κα ισχύει». 
11) Το Π.∆. 210/1975 «περί ταριχεύσεως µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 
ανθρώπων» 
12) Τον Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των Κοιµητηρίων» 
13) Τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού  Κώδικα 
14) Τις παραγράφους β10 του  Κεφ.Ι και 8 του Κεφ. ΙΙ (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4144/2013) του άρθρου 75  του Ν. 3463/06( Κ.∆.Κ ). 
15) Τα άρθρα 65, 73 (παρ. 1Β), 82 ( παρ. στ. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.4144/2013) και 83 (παρ.2,4 και 9) του Ν.3852/10  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης διοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
16) Τα άρθρα 35 και 48 του Ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 13 και   
      14 του άρθρου 4 του Ν. 4144/2013  
17) Τον Ο. Ε. Υ του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
18) Την σχετικής περί εσόδων Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας. 
19) Την εκάστοτε ισχύουσα περί ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων νοµοθεσία. 
20) Τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις 
21) Τον παρόντα Κανονισµό 
 Άρθρο 2  Νοµικός χαρακτηρισµός 
Τα Κοιµητήρια  µε το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα χαρακτηρίζονται, ως πράγµατα κοινόχρηστα εκτός συναλλαγής  επί των οποίων κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 970 µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί ορισµένου χώρου ταφής).   
 Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού 
πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ∆ήµου αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως δεν 
αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή πώληση 
προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή λόγω θανάτου. 
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Τα µνηµεία είναι αφιερωµένα στην µνήµη των θανόντων και έχουν την έννοια θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται σαν πράγµατα εκτός 
συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσή τους και η µεταβολή του προορισµού τους.  

Σε αυτά, το δικαίωµα που ασκείται έχει χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι περιουσιακό. 
Το Κοιµητήρια είναι προορισµένα για τον ενταφιασµό κάθε νεκρού, ασχέτως θρησκεύµατος ή εθνικότητας.  
Ο ∆ήµος υποχρεούται όπως παραχωρεί στα Κοιµητήρια χώρο για τον ενταφιασµό θανόντων ∆ηµοτών ή µη καθώς και κάθε άλλου θανόντος 

ανθρώπου, ανεξάρτητα εάν οι θανόντες είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί . 
Για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή αλλοθρήσκων η ετερόδοξων υποχρεούται η Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του Προέδρου της 

∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και σύµφωνης γνώµης της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας να καθορίσει ιδιαίτερο χώρο στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια 
(άρθρο  6 ΑΝ 582/68).  
Άρθρο 3  ∆ιοίκηση-Λειτουργία 

Η διοίκηση και λειτουργία του ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων εκτελείται από: 
α) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές που έχει από τον Ν. 3463/06(Κ.∆.Κ), τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» , τον Α.Ν 582/1968 και την σχετική Νοµοθεσία.  
β) Τον καθ’ ύλην ορισµένο Αντιδήµαρχο για τις αρµοδιότητες της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου στον οποίο ανήκει η γενική εποπτεία και έλεγχος.  
γ)Τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ή εκπροσώπους αυτών (χάριν συντοµίας θα αναφέρονται στο εξής «Πρόεδρος») µε τις 
αρµοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο στ. του άρθρου 82 και 83 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.4144/2013. 
δ) Την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τµήµα Περιβάλλοντος και Κοιµητηρίων(στο εξής Υπηρεσία) ως αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του Οργανισµού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου .    
Άρθρο 4  Περιγραφή 

Ο παρόν Κανονισµός, η ψήφιση του οποίου προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 4 του Α.Ν 582/1968,  αφορά  στην λειτουργία όλων των 
Κοιµητηρίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  
Άρθρο 5  Αρµοδιότητες καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπευθύνων  
               υπαλλήλων των Κοιµητηρίων 
 

Υπηρεσιακός αρµόδιος για την λειτουργία του Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου είναι  υπάλληλος του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών  (στο εξής υπεύθυνος Κοιµητηρίου)  ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου µαζί µε τον αναπληρωτή του και έχει τις αρµοδιότητες που 
ορίζονται στην παράγραφο  9(α),9(γ),9(δ) και 9 (ε)  του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου. Ορίζονται παράλληλα, τουλάχιστον ανά ∆ηµοτική Ενότητα, 
υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι οι οποίοι θα εντάσσονται στην λειτουργία της Υπηρεσίας και θα εκτελούν και αυτοί τα καθήκοντα της παρ.  
9(α),9(γ),9(δ) και 9 (ε)  του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ.  

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα των υπευθύνων των Κοιµητηρίων είναι:   
1.Επιβλέπουν και ρυθµίζουν τις σχέσεις και την εργασία του προσωπικού των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και τηρούν τα προβλεπόµενα από τον παρόντα 
Κανονισµό βιβλία και σχέδια . 
2.Επιµελούνται για την καθαριότητα των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 
3.Είναι υπεύθυνοι µε τους εργάτες  για κάθε τυχόν κλοπή ή απώλεια στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια. 
4. Παραλαµβάνουν τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών και των γραφείων τελετών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις 
πρωτοκολλούν. 
5.Φροντίζουν να εισπράττονται τα τέλη και δικαιώµατα Κοιµητηρίου και Οστεοφυλακίου  δίνοντας Υπηρεσιακά σηµειώµατα στην ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
6.Υποδεικνύουν το άνοιγµα των τάφων στους εργάτες – νεκροθάφτες για την ταφή των νεκρών και την ταφή και εκταφή των οστών και παρίσταται στις 
εργασίες αυτές, ειδοποιούν δε τους οικείους να είναι παρόντες και σε περιπτώσεις που βρεθούν χρυσαφικά κ.λ.π. κατά το άνοιγµα τάφων τα 
παραδίδουν σε αυτούς συντάσσοντας πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. 
7.Συντάσσουν ανά 15νθήµερο το ωράριο εργασίας του προσωπικού ώστε να εξυπηρετείται το ωράριο λειτουργίας των Κοιµητηρίων που  για το 
Κοιµητήριο του ∆ραπάνου ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισµού, το οποίο προσυπογράφεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Κοιµητηρίων και το παραδίδουν στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών . 
8.Προβαίνουν στην επίβλεψη των υπό κατασκευή Μνηµείων των τάφων από ιδιώτες – τεχνίτες. 
9.Παραλαµβάνουν κάθε είδους προµήθεια για τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια και Οστεοφυλάκια τηρώντας σχετικό βιβλίο αποθήκης. 

10.Είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση των εργαλείων και των ατοµικών µέσων προστασίας και για την  καταχώρησή τους σε βιβλίο 
απογραφής. 
 
Άρθρο 6  Καθήκοντα εργατικού προσωπικού  
 Καθήκοντα του εργατικού προσωπικού  του Κοιµητηρίου ∆ραπάνου είναι:  

 Των εργατών νεκροταφείου ή εργατών καθαριότητας :Το κλάδεµα των δένδρων και του πρασίνου, το άνοιγµα- κλείσιµο του Κοιµητηρίου, ο 
καθαρισµός  διαδρόµων, περιβάλλοντος χώρου Κοιµητηρίου και Οστεοφυλακίου. 
 

Άρθρο 7  Τάφοι  
Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά εντός των Κοιµητηρίων όπως αναλυτικά καθορίζεται από το Κανονισµό και την σχετική νοµοθεσία 

(άρθρο 1 παρ. 1 και 2 Α.Ν. 582/68). 
Οι συνήθεις τάφοι θα έχουν διαστάσεις 1.20 Χ 2.40 µ., το δε βάθος θα είναι 1.80 µ. περίπου. Οι τάφοι µετά την ταφή των νεκρών θα γεµίζουν 

καλά µε γαιώδη υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται γεώλοφος ύψους 0,25µ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 
Υγειονοµικής ∆ιάταξης Α5/1210/1978). Το ύψος των µνηµείων από µάρµαρο η άλλα υλικά  δεν θα υπερβαίνει τα 60 εκ.  

Για τον σκοπό αυτό καθορίζεται από την Υπηρεσία χώρος αποταµίευσης γαιωδών υλικών απαλλαγµένες από παθογόνους µικροοργανισµούς 
σε κάποιο σηµείο του χώρου των Κοιµητηρίων προκειµένου να γίνονται οι εργασίες της προηγούµενης παραγράφου. 
Άρθρο 8  Οικογενειακοί τάφοι  

 ∆ύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια για σύσταση οικογενειακών τάφων µε την καταβολή δικαιώµατος όπως 
προβλέπεται στον παρόντα Κανονισµό. 
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 Η σύσταση ενός εκάστου των οικογενειακών ταφών ενεργείται εις το όνοµα του αιτούντος ή για όποιον αιτείται την παραχώρηση. 
Απαγορεύεται η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα του ιδίου τάφου ταυτόχρονα. 
 Η παραχώρηση θεωρείται συντελεσµένη όταν καταβληθεί  στο ∆ηµοτικό Ταµείο το δικαίωµα διαρκούς χρήσης όπως προβλέπεται από τον 
παρόντα Κανονισµό. 

Για την σύσταση οικογενειακού τάφου ισχύει το άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού. 
 Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν που παραχωρήθηκε, στον σύζυγο ή στην 

σύζυγο αυτού, στους σε ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες αυτού, στα νόµιµα, θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα µετά των συζύγων 
και κατιόντων αυτών, του πατρός ή µητρός του συζύγου ή της συζύγου του στον οποίο δίνεται η παραχώρηση, καθώς και για τους µη έχοντες δική τους 
οικογένεια αδελφούς αυτού, µε την έγγραφη συγκατάθεση αυτού και αν έχει αποβιώσει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

 Ο αρχικός δικαιούχος µπορεί να δηλώσει εγγράφως (υπ. δήλωση ν. 1599/86) στον υπεύθυνο του νεκροταφείου ενδεχόµενη άρνηση του για 
ενταφιασµό κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο βαθµός συγγένειας µε τον αρχικό δικαιούχο αυτού αποδεικνύεται µε έγγραφο δηµόσιας η 
δηµοτικής αρχής ή µε υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86)  

Κατ’ εξαίρεση µε απόφαση  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του εκπροσώπου αυτής, δύναται να επιτραπεί η 
αναγνώριση δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου αυτού 
και µε άλλο βαθµό συγγένειας εξ αίµατος ή αγχιστείας µε έγγραφη συγκατάθεση (υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86) του δικαιούχου και εάν δεν ζει ο 
δικαιούχος από την σύζυγο και τους κατιόντες αυτού µε την καταβολή ιδιαίτερου δικαιώµατος το οποίο είναι το µισό ποσό από αυτό που ισχύει για την 
σύσταση οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 Α.Ν. 582/68). 

 
 

Άρθρο 9  Χρήση οικογενειακών τάφων  
 Η χρήση οικογενειακού τάφου για όσους πέθαναν και δεν έχουν διαδοχή (ανιόντες ή κατιόντες) µετά την λήξη δεκαπενταετίας (15) από την 

ταφή του τελευταίου νεκρού τους, περιέρχονται στο ∆ήµο ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος  Κανονισµού (αφού 
γίνει ανακοµιδή των οστών) και αυτά ταφούν στον κοινό τάφο. Η βεβαίωση της 15ετίας γίνεται από τον υπεύθυνο κατά το άρθρο 5 του Νεκροταφείου, 
σύµφωνα µε τα επίσηµα τηρούµενα στοιχεία της υπηρεσίας. 

Τάφοι που αποκτήθηκαν νόµιµα αλλά οι δικαιούχοι αυτών δεν τους χρησιµοποίησαν τουλάχιστον για σαράντα  (40) χρόνια περιέρχονται στο 
∆ήµο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους δικαιούχους οι οποίοι είναι κάτοικοι εξωτερικού. 

Τα 40 χρόνια  για το Κοιµητήριο ∆ραπάνου αρχίζουν από το έτος  1973 (ευρετηρίαση και αποτύπωση του Κοιµητηρίου ∆ραπάνου), ενώ για 
τα υπόλοιπα Κοιµητήρια από το έτος 1977. 

 Μετά το έτος 2018 οι τάφοι που θα παραχωρούνται από τον ∆ήµο θα περιέρχονται σε αυτόν ανά 20 χρόνια.  
Η πάροδος των σαράντα (40) χρόνων και (20) χρόνων αντίστοιχα βεβαιώνεται  από τα βιβλία που τηρούνται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και 

τα επίσηµα στοιχεία των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και µε κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο. 
Εάν υπάρχουν κατασκευές (µάρµαρα κ.λ.π.) στους παραπάνω τάφους αυτές περιέρχονται ως περιουσιακά στοιχεία στο ∆ήµο.  
Για να µην διαταραχθεί η διαδοχή των τάφων, προτιµούνται οι από διαθήκη κληρονόµοι ή οι πλησιέστεροι συγγενείς που βρίσκονται στη ζωή 

των αρχικών δικαιούχων σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό, µε την προσκόµιση απαραίτητων επίσηµων παραστατικών τα οποία και ελέγχονται από 
την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 10  Ιστορικά και καλλιτεχνικά µνηµεία  

∆εν παραχωρούνται τάφοι οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για ταφή ιστορικών προσώπων ή αν υπάρχουν πάνω σ’ αυτούς καλλιτεχνικά έργα. 
Για τα παραπάνω γίνεται περιγραφική καταγραφή στα βιβλία του Κοιµητηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος Κανονισµού.  

Με την υπ.αριθµ. : Φ26/21907 /20-6-1973(ΦΕΚ 777/β/73) απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών  το Κοιµητήριο ∆ραπάνου 
χαρακτηρίστηκε ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους χρήζοντας ειδικής Κρατικής Προστασίας, όσον αφορά τα εντός αυτού καλλιτεχνικά µνηµεία. 

Επίσης  προκειµένου να διαφυλαχθεί το συνολικό ύφος και ο  χαρακτήρας του, η 2η Εφορία Νεοτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, 
µε την υπ. Αρ. ΥΠΠΟ/2η ΕΝΜ/Φ09-β/256 απόφασή της, επιβάλλει  συγκεκριµένους όρους για την χρήση των  µνηµείων του Α΄  και το Β΄ τµήµατος του 
Κοιµητηρίου ∆ραπάνου. 

Με την υπ.αριθµ. ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/2701/419877/6-9-1999 απόφαση της Υπουργού Πολιτισµού χαρακτηρίσθηκαν ως ιστορικά διατηρητέα 
µνηµεία ( έργα τέχνης) που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1469/50, τριάντα εννιά (39) ταφικά µνηµεία στο 
νεκροταφείο Ι.Ν Υπεραγίας Θεοτόκου Φραγκάτων, πέντε (5) στο κοιµητήριο παλαιού Ι.Ν Αγ.Γεωργίου Βαλσαµάτων, ένα(1) στο κοιµητήριο παλαιού Ι.Ν 
Αγ.Γεωργίου Βαλσαµάτων , ένα(1) στο κοιµητήριο παλαιού Ι.Ν Αγ.Γεωργίου  Βαλσαµάτων, πέντε(5) στο Νεκροταφείο ∆ραπάνου, πέντε (5) στα 
Κοιµητήρια  Φαρακλάτων(1),  Τρωιανάτων(1),  Μαζαρακάτων(1), Ντοµάτων(1) και Σβορωνάτων(1) στην Κεφαλλονιά. 
Άρθρο  11  Τάφοι αγνώστων  

Τάφοι στο Κοιµητήριο ∆ραπάνου για τους οποίους δεν προκύπτει η κυριότητα λόγω ανύπαρκτων στοιχείων και κατά την αποτύπωση και 
ευρετηρίαση του έτους 1973 (Κοιµητήριο ∆ραπάνου) που, εµφανίζονται ως µη παραχωρηθέντες ή παραχωρηθέντες σε αγνώστους δικαιούχους, είναι 
δυνατόν να τακτοποιούνται µε την προσκόµιση από κάθε ενδιαφερόµενο τίτλων παραχώρησης του ∆ήµου, δηλαδή χορηγηθέντα έγγραφα ή διπλότυπα 
από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή τέλους για σύσταση οικογενειακού τάφου. 

Μετά την πάροδο 40 χρόνων µε αφετηρία το 1973 για το Κοιµητήριο ∆ραπάνου και το 1977 για τα υπόλοιπα Κοιµητήρια εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 

 
 

Άρθρο 12  Τάφοι τριετούς χρήσης  
Η ταφή, εκταφή και µεταφορά των νεκρών όπως και η ανακοµιδή,  µετακοµιδή και ταφή των οστών, ενεργούνται κανονικά και σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας, µε ευθύνη του υπεύθυνου του  Κοιµητηρίου. 
Για τους τριετούς χρήσης τάφους ειδοποιούνται έγκαιρα από τον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο για την λήξη 

της τριετίας, οι πλησιέστεροι συγγενείς οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στην ανακοµιδή των οστών και ταφή αυτών σε άλλο οικογενειακό τάφο ή 
στον κοινό τάφο ή να αιτηθούν παράταση µιας ακόµη τριετίας ή στην τοποθέτηση των οστών στο οστεοφυλάκιο ή στην µεταφορά σε άλλο Κοιµητήριο.  
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Η ανακοµιδή των οστών όσων έχουν ενταφιαστεί  σε τάφους τριετούς ταφής ενεργείται µετά την πάροδο τριών χρόνων από την ταφή τους, 
έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση (από τον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου) των  σύµφωνα µε το νόµο πλησιέστερων συγγενών ή αυτών που είχαν 
ενδιαφερθεί για την ταφή του νεκρού και είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία του ∆ήµου ή αυτών που είχαν ενδιαφερθεί για την ανανέωση ταφής.  

Εάν κατά την διάνοιξη τάφου για  την ανακοµιδή των οστών  διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει διαλυθεί  παραµένει ακόµη µία τριετία για 
διάλυση. Παράταση άλλης τριετίας γίνεται µόνο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου . 

Μετά την συµπλήρωση της εξαετίας η εκταφή είναι υποχρεωτική και η δαπάνη βαρύνει τους οικείους του νεκρού, οι οποίοι αν δεν ενεργήσουν 
τα σχετικά µε την ανακοµιδή των οστών µετά την λήξη της τριετίας από την ηµεροµηνία ταφής ή έχει εξαντληθεί η χορηγούµενη παράταση ταφής, η 
Υπηρεσία αφού ειδοποιήσει προηγουµένως  έως τρείς φορές τους υπόχρεους προβαίνει στην ανακοµιδή των οστών  και στην ταφή τους στον κοινό 
τάφο. ( προκειµένου να ανευρεθούν οι οικείοι του θανόντος και να τους δοθεί επαρκής χρόνος να ενεργήσουν σχετικά µε την ανακοµιδή των οστών). 

 
Άρθρο 13  Κοινός τάφος 

Με προέγκριση του Προέδρου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και απόφαση  της Υπηρεσίας ορίζεται ιδιαίτερος χώρος και οι διαστάσεις 
αυτού, εντός των Κοιµητηρίων ο οποίος ονοµάζεται «Κοινός τάφος» που θα χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των οστών των ανακοµιζοµένων νεκρών 
ή για την ταφή οστών των τάφων οι οποίοι περιέρχονται στο ∆ήµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Κανονισµού. 

 
Άρθρο 14  Ταφές αποβιωσάντων  

Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται στα Κοιµητήρια εάν δεν προσκοµισθεί στον Υπεύθυνό του, η ληξιαρχική πράξη θανάτου στην οποία 
σηµειώνεται από τον ληξίαρχο, µε βάση την δήλωση του δηλούντος τον θάνατο, ο ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτού. 

Οποίος διενεργεί ενταφιασµό χωρίς την ληξιαρχική πράξη θανάτου τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου  458 του Π.Κ ( παρ. 14 άρθρο 4 
Ν. 4144 2013). 

Ταφές αποβιωσάντων, ανακοµιδή και ταφές οστών δεν θα πραγµατοποιούνται τις παρακάτω ηµέρες του έτους: α)Χριστουγέννων, 
β)Πρωτοχρονιάς, γ)Θεοφανίων, δ)Πάσχα, ε) 24 Σεπτεµβρίου (στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου) και ζ) ηµέρα επιστροφής της Ιεράς Εικόνας. 

 
Άρθρο 15  Κατασκευές-∆ιαµορφώσεις τάφων  

Ο καθένας που θέλει να προβεί στην κατασκευή, διαµόρφωση τάφου ή οτιδήποτε έχει σχέση µε την δηµιουργία τακτοποίηση ή καλλωπισµό 
του, οφείλει να παίρνει έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης από τον Πρόεδρο, ύστερα από αίτησή του, µε περιγραφική τεχνική 
έκθεση και προϋπολογισµό δαπάνης υλικών και εργασίας (υπογεγραµµένη και από τον τεχνίτη κατασκευαστή). 

Αίτηση για άδεια διαµόρφωσης, διακόσµησης γενικά για οικογενειακούς τάφους διαρκούς χρήσης έχουν όλοι οι δικαιούχοι του τάφου µε την 
έγγραφη συγκατάθεση των υπολοίπων ή µε υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Νόµου 1599/86) του αιτούντος ότι συµφωνούν µε την προβλεπόµενη 
κατασκευή και οι υπόλοιποι δικαιούχοι. 

 
Άρθρο 16  Υποχρεώσεις κατασκευαστών µνηµείων  
 Όσοι εκτελούν εργασίες εντός των Κοιµητηρίων πάνω στους τάφους, επιβλέπονται και καθοδηγούνται από τους κατά το άρθρο 3 οι οποίοι 
µπορούν να διακόπτουν τις εργασίες σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις ή κακοτεχνίες αφού ενηµερώσουν αµέσως την Υπηρεσία η οποία µετά 
το πέρας των εργασιών θα ελέγξει την καλή εκτέλεση του έργου . 

Η εργασία στους τάφους και η τοποθέτηση των υλικών πάνω σ’ αυτούς και η συναρµολόγησή τους θα γίνεται χωρίς να εµποδίζεται η 
κυκλοφορία στους διαδρόµους των Κοιµητηρίων. 

Η παρασκευή της λάσπης και άλλων υλικών για την κατασκευή και συναρµολόγηση των µνηµείων θα γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο που θα 
έχει καθορισθεί  από τον Υπεύθυνο του Κοιµητηρίου. ο χώρος µετά το τέλος των εργασιών θα καθαρίζεται και τα εναποµείναντα υλικά (µπάζα κλπ) θα 
αποµακρύνονται αµέσως. 

Το δικαίωµα της εκτέλεσης αυτών των έργων έχουν µόνο οι τεχνίτες που είναι αναγνωρισµένοι για αντίστοιχα έργα (άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος, εγγεγραµµένοι στην ∆.Ο.Υ.) και θα προσκοµίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α)άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και εγγραφή στην οικεία ∆.Ο.Υ 
β) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και ότι θα 
συµµορφώνονται προς τις διατάξεις αυτού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση των τεχνιτών-κατασκευαστών για τη νόµιµη απασχόληση και ασφάλισή των ιδίων και τυχόν προσωπικού που πρόκειται να 
απασχολήσουν εντός του νεκροταφείου . Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, υποβάλλεται και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αδείας 
παραµονής τους σε ισχύ (από το τµήµα αλλοδαπών του ∆ήµου) . 
 Οι κατασκευαστές µνηµείων θα εργάζονται καθηµερινά και από ώρα 08.30 π.µ. έως 16:30 µ.µ. εκτός Σαββάτων, Κυριακών και αργιών και  θα 
δηλώνουν στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου καθηµερινά σε ποιους τάφους θα εργασθούν. Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποφυγή 
ενόχλησης των επισκεπτών του Κοιµητηρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πριν την αποµάκρυνσή τους από το Κοιµητήριο, οι τεχνίτες καθηµερινά, θα 
περισυλλέγουν τυχόν υπολείµµατα ή απορρίµµατα και θα τακτοποιούν το χώρο. 
 Τα µάρµαρα θα εισέρχονται στους χώρους του Κοιµητηρίου κοµµένα στις επιθυµητές διαστάσεις, έτοιµα για τοποθέτηση. ∆εν επιτρέπεται η 
επεξεργασία τους εντός των χώρων αυτών. Οι τεχνίτες που τοποθετούν τα µάρµαρα, ευθύς µετά το πέρας της ηµερήσιας εργασίας τους, οφείλουν να 
αποµακρύνουν όλα τα υπολείµµατα και τα απορρίµµατα που έχουν προκύψει, αποκαθιστώντας την καθαριότητα στο χώρο. Απαγορεύεται ρητά η 
αποθήκευση των υλικών µέσα στους χώρους του Κοιµητηρίου. 
 Κάθε εργασία γενικά µέσα στο Κοιµητήριο θα αποπερατώνεται το συντοµότερο δυνατό και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 15 
ηµερών. 
 Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε σκυρόδεµα (απλό η οπλισµένο), πράγµα που δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώµατος και 
δηµιουργεί δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. Όπου κρίνεται απαραίτητη η στήριξη µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σενάζ, 
κρασπέδων κλπ. από οπλισµένο σκυρόδεµα η άλλο υλικό. Είναι δυνατόν να καλύπτεται µε µαρµαρόπλακα η οποία µπορεί και να αφαιρείται. Οι 
µαρµαρόπλακες και τα λοιπά υλικά  θα αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται µετά την ταφή αποβιωσάντων µε ευθύνη του δικαιούχου του τάφου. 
 Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και του ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία του υπεύθυνου του 
Κοιµητηρίου, του ορισµένου για τον έλεγχο µηχανικού του ∆ήµου, παρουσία των ενδιαφεροµένων συγγενών και του Προέδρου. 
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 Απαγορεύεται κάθε ενέργεια µαρµαρογλυπτών- κατασκευαστών, οι οποίοι εκτελούν έργα στα Κοιµητήρια, η οποία αποβλέπει και κατατείνει 
εµφανώς και έκδηλα στην προσέλκυση πελατών στο χώρο των Κοιµητηρίων, πολύ δε περισσότερο η διατάραξη της ευταξίας και της κοσµιότητας στους 
χώρους αυτούς, λόγω επαγγελµατικών ανταγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων µε πελάτες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου θα 
προβαίνει σε αυστηρές συστάσεις και στην ανάγκη θα επικαλείται την συνδροµή της Αστυνοµίας. 
Σε περίπτωση υποτροπής, που βεβαιώνεται πάντα από τον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου, οι κατασκευαστές και οι υπάλληλοι αυτών θα αποκλείονται από 
τους χώρους των Κοιµητηρίων για ορισµένο χρόνο ή για πάντοτε, οπότε δεν δικαιούνται πλέον να εισέρχονται στα Κοιµητήρια για την κατασκευή 
µνηµείων κτλ, µε απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 Κάθε επιγραφή σε τάφο, που δεν αφορά ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης-ταφής, πριν τοποθετηθεί πρέπει να εγκριθεί από τον 
υπεύθυνο του Κοιµητηρίου. Οι επιγραφές πάνω στους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν 
ενταφιαστεί, επιτρέπονται και ξενόγλωσσες επιγραφές µε µετάφραση αυτών στην Ελληνική. 
 Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις καθορισµένες προδιαγραφές θα αφαιρείται µε ευθύνη αυτού που το 
τοποθέτησε, διαφορετικά αφαιρείται από την Υπηρεσία και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή του νεκρού. Σε βάρος του παραβάτη κατασκευαστή 
(µαρµαρά) επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο και απαγόρευση δραστηριοποίησής του για χρονικό διάστηµα µέχρι και έξι (6) µηνών, µε απόφαση 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση υποτροπής το χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι αόριστο. 

 Όταν οι µαρµάρινες κατασκευές που βρίσκονται πάνω σε τάφους τριετούς ταφής ή σε οικογενειακούς υποστούν φθορές που προκαλούνται 
από υπαιτιότητα του ∆ήµου, τότε επισκευάζονται ή αντικαθίστανται µε όµοιες κατασκευές, χωρίς καµία επιβάρυνση των συγγενών.  
 Τάφοι οι οποίοι χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εµφάνισης και υγείας, πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους 
δικαιούχους, εντός της τασσόµενης από τον ∆ήµο προθεσµίας, διαφορετικά οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον ∆ήµο µε δαπάνες και για λογαριασµό 
των υπόχρεων, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των σχετικών διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των ∆ηµοτικών εσόδων. Το πότε ένας τάφος 
χρειάζεται επισκευή το κρίνει η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ύστερα από έγγραφο του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. Ο ∆ήµος έχει υποχρέωση 
να ειδοποιήσει τους υπόχρεους τρεις φορές και µετά να τους χρεώνει µε το ανάλογο τέλος ως ανωτέρω. 
Άρθρο 17  Υποχρεώσεις Ληξιάρχων  
 Οι Ληξίαρχοι  των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς συντάσσουν (την προβλεπόµενη από το άρθρο 34 του Ν. 344/1976 όπως 
τροποποιήθηκε µε τη παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 4144/2013) ληξιαρχική πράξη θανάτου αµελλητί. 
 Για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου οι Ληξίαρχοι θα αποστέλλουν στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών καθώς και στους υπεύθυνους 
υπαλλήλους για την είσπραξη των τελών των Κοιµητηρίων τις ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 
Άρθρο 18  ∆ωρεάν ταφή ειδικών κατηγοριών 
 ∆ωρεάν ταφή στα Κοιµητήρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς γίνεται των κάτωθι: 
α) Αξιωµατικών και οπλιτών µονίµων ή εφέδρων του Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και των Σωµάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού 
Σώµατος που κατά την θητεία τους ή σε περίοδο πολέµου  σκοτώνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
β) ∆ιακοµιζοµένων από το Νεκροτοµείο ή νοσηλευτικά Ιδρύµατα έκτακτα και εφόσον δεν υπάρχουν συγγενείς αυτών.  
γ)Απόρων µετά από έγγραφη πιστοποίηση της απορίας των από το Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 19  Ανακοµιδή-ταφή και µεταφορά οστών-οστεοφυλάκιο  
 

Για την ανακοµιδή των οστών στους τριετούς χρήσης τάφους ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 12. 
Οι ενδιαφερόµενοι για την ανακοµιδή συγγενείς προσέρχονται µετά από ειδοποιητήριο στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και καταβάλλουν τα 
αντίστοιχα δικαιώµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό για ανακοµιδή και χρήση οστεοφυλακίου ή αν επιθυµούν  για παράταση της 
ταφής για τρία χρόνια και στην συνέχεια εκδίδεται από αυτήν το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο οι ενδιαφερόµενοι συγγενείς προσκοµίζουν στον 
υπεύθυνο του Κοιµητηρίου και συνεννοούνται µαζί του για την ηµεροµηνία ανακοµιδής κλπ. Ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου στην συνεχεία χορηγεί την 
ανάλογη άδεια. 

 Για όσους έχουν αποβιώσει λόγω νόσου που υπάγεται στον ∆ιεθνή Υγειονοµικό Κανονισµό, η εκταφή γίνεται µετά την παρέλευση δεκαετίας.  
Η εκταφή ή µεταφορά των νεκρών για τη διενέργεια νεκροψίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν τη λήξη της τριετίας ενεργείται µόνο µετά 

από σχετική έγγραφη εντολή Εισαγγελέα ή Ανακριτή. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το δικαίωµα για την εκταφή και ταφή του νεκρού. 
Για την εκταφή ενδιαφέρονται οι αναφερόµενοι στο άρθρο 12 . Αν αυτοί δεν ενδιαφερθούν τότε οποιοσδήποτε συγγενής ή γνώριµος του 

νεκρού µπορεί να ενδιαφερθεί για την εκταφή. 
Όσοι δεν επιθυµούν να παρίστανται στις εκταφές των συγγενών τους, το δηλώνουν εγγράφως στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου, οπότε η 

εκταφή διενεργείται χωρίς την παρουσία τους.  
Σε περίπτωση ασυµφωνίας των ενδιαφεροµένων συγγενών για την εκταφή του νεκρού, υπερισχύει η γνώµη  του πλησιέστερου συγγενή.  
Για την ανακοµιδή οστών εντός του Κοιµητηρίου ή για να εξέλθουν από αυτό και να µεταφερθούν σε άλλο Κοιµητήριο ή για εγκληµατολογικούς 

λόγους κατόπιν  έγγραφης εντολής Εισαγγελέα η ανακριτή, εκδίδεται άδεια από τον Πρόεδρο. 
Πριν τη µεταφορά γίνεται απολύµανση των οστών από αρµόδιο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας  και τοποθέτηση αυτών εντός κατάλληλου στεγανού κιβωτίου. Η αίτηση για την απολύµανση των οστών 
υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο συγγενή αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας για τις ενέργειές της. 

 ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά οστών σε άλλα Κοιµητήρια όσων έχουν αποβιώσει από λοιµώδες νόσηµα. 
Για τη µεταφορά οστών εκτός των Κοιµητηρίων µε σκοπό τη φύλαξη αυτών σε άλλα Κοιµητήρια, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου 

συγγενή µε συνηµµένη βεβαίωση του Κοιµητηρίου υποδοχής.   
 Οστεοφυλάκιο   Κοιµητηρίου ∆ραπάνου 
 Η φύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών των νεκρών γίνεται  στο Οστεοφυλάκιο(όπου υπάρχει). 

 Η φύλαξη των οστών ενεργείται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων συγγενών .µε ευθύνη του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. Τοποθετούνται 
εντός κιβωτίων στο οστεοφυλάκιο ή στους οικογενειακούς τάφους µετά την συγκατάθεση του δικαιούχου χρήσης και µε την καταβολή του αναλογούντος 
χρηµατικού ποσού. 

Τα κιβώτια εντός των οποίων τοποθετούνται τα οστά είναι οµοιόµορφα µε συγκεκριµένο χρωµατισµό (σκούρο καφέ) και διαστάσεις περίπου 
55Χ30Χ30 εκ. Στην εξωτερική πλευρά φέρουν το ονοµατεπώνυµο του νεκρού και τον αριθµό του κιβωτίου, ο οποίος δίνεται από την Υπηρεσία.  
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Απαγορεύεται η τοποθέτηση των οστών σε κιβώτια που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 
 Τα κιβώτια και οι θέσεις των ραφιών επί των οποίων τοποθετούνται είναι αριθµηµένα. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή των θέσεων των κιβωτίων µε 

πρωτοβουλία των επισκεπτών - συγγενών. 
 Ο ∆ήµος υποχρεούται να διαθέτει τέτοια κιβώτια, τα οποία µπορούν να προµηθεύονται οι συγγενείς έναντι αντίστοιχου τιµήµατος. Οι 

συγγενείς µπορούν να προµηθευτούν κιβώτια από οπουδήποτε επιθυµούν, αλλά για λόγους καλαισθησίας και οµοιοµορφίας, θα πρέπει αυτά να έχουν 
τον χρωµατισµό και τις διαστάσεις που προβλέπονται παραπάνω.  

Στα οστεοφυλάκια των Κοιµητηρίων µπορούν να τοποθετηθούν και οστά, τα οποία φυλάσσονταν σε άλλα Κοιµητήρια, αφού απολυµανθούν 
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας.  

Τα οστεοφυλάκια είναι ανοικτά κατά τις ώρες λειτουργίας των Κοιµητηρίων. 
Άρθρο 20  Αναγνώριση σηµαντικών προσωπικοτήτων  

Σ’ αυτούς που έχουν προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες και κοινωνικό έργο στο ∆ήµο ή στο κράτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, δύναται να παραχωρηθεί δωρεάν τάφος διαρκούς χρήσεως σε οποιαδήποτε 
θέση. Στην ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται να µην καταβάλλονται το δικαίωµα ταφής και το τέλος τέλεσης Νεκρώσιµης Ακολουθίας. 

Στο σύζυγο, στην σύζυγο, στους ανιόντες και κατιόντες αυτού δίνεται το δικαίωµα χρήσης του παραπάνω τάφου µε την καταβολή από το 
καθένα από αυτούς των προβλεποµένων τελών και δικαιωµάτων. 

 
Άρθρο 21  Αλλαγή οικογενειακού τάφου  

Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί που είχαν το δικαίωµα διαρκούς χρήσης οικογενειακού τάφου δηλώσουν αργότερα ότι δεν επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν τον οικογενειακό τάφο και παραιτούνται από αυτό το δικαίωµα για οποιονδήποτε λόγο, ο τάφος αυτός διατίθεται µε καινούρια 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του ίδιου χώρου σε άλλον σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό. Όποιος θέλει να κάνει αλλαγή αχρησιµοποίητου 
τάφου µε άλλον άδειο, καταθέτει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του (Ν. 1599/86) η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του 
Προέδρου.  Εάν υπάρχουν µεγαλύτερες διαστάσεις στο νέο οικογενειακό µνηµείο ο αιτών καταβάλλει στο ταµείο του ∆ήµου την διαφορά, εάν είναι 
µικρότερες ο ∆ήµος δεν επιστρέφει χρήµατα. 

 

Άρθρο 22  Ιδιαιτερότητα του χώρου των Κοιµητηρίων  
 Ο χώρος των Κοιµητηρίων είναι ιερός και κάθε εισερχόµενος σ’ αυτούς οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό. ∆εν επιτρέπονται οι 

φωνασκίες, η οχλαγωγία και γενικά η διατάραξη της ησυχίας του χώρου, οι βανδαλισµοί, καθώς και η εγκατάλειψη απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία 
εκτός των ειδικά τοποθετηµένων για το σκοπό αυτό δοχείων.  

 Τα απορρίµµατα του χώρου του Κοιµητηρίου, Ιερού Ναού, ξενώνα κλπ που προέρχονται από εργασίες καθαρισµού, τα παλαιά στεφάνια κτλ 
φυλάσσονται προσωρινά και στη συνέχεια µεταφέρονται στον χώρο ταφής απορριµµάτων από την ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας. Τα χορτάρια 
και κλαδιά µεταφέρονται µε φορτηγά του ∆ήµου.  

Όλοι όσοι διατηρούν τάφους στα Κοιµητήρια ,υποχρεούνται να τηρούν αυτούς καλώς και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των 
υπεύθυνων του Κοιµητηρίων ,ως προς την καλαισθητική εµφάνιση αυτών και την καθαριότητα τους. 

Απαγορεύεται στα Κοιµητήρια η είσοδος και κυκλοφορία οχηµάτων µοτοσικλετών, αυτοκινήτων, ποδηλάτων κλπ) από επισκέπτες προς 
επίσκεψη των τάφων τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος µε όχηµα σε Α.Μ.Ε.Α και σε έχοντες σοβαρό λόγο υγείας, οι οποίοι δεν µπορούν άλλως 
να µετακινηθούν, µε άδεια του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. 

Απαγορεύεται η είσοδος στα Κοιµητήρια σε άτοµα που συνοδεύουν κατοικίδια ζώα, καθώς και σε επαίτες, µικροπωλητές και διανεµητές 
εντύπων και αδέσποτα ζώα. 

Απαγορεύεται η είσοδος σε εισπράκτορες συνδροµών υπέρ πολιτιστικών συλλόγων, πολιτικών σωµατείων, πολιτικών κοµµάτων κλπ  
 Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και οποιαδήποτε συµπεριφορά µη αρµόζουσα µε την ιερότητα του χώρου επισύρει την 

επιβολή προστίµου, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της, από 50 € έως και 500 €, µε δυνατότητα διπλασιασµού σε περίπτωση υποτροπής µε  απόφαση του  
Προέδρου ύστερα από αιτιολογηµένη αναφορά των υπευθύνων των Κοιµητηρίων . 
 Οι γυναίκες και οι άνδρες που ασχολούνται µε το άναµµα και σβήσιµο των καντηλιών των µνηµείων καθώς επίσης και µε τον καθαρισµό και 
καλλωπισµό αυτών, τελούν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των υπευθύνων των Κοιµητηρίων οι οποίοι  είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε παράπτωµα 
κακή συµπεριφορά κ.λ.π. αυτών και ο οποίος µε απόφασή του Προέδρου δύναται να απαγορεύει την είσοδό τους στο Κοιµητήριο πρόσκαιρα ή οριστικά. 

Απαγορεύεται κάθε ενέργεια καντηλαναφτών που δραστηριοποιούνται στα Κοιµητήρια, η οποία αποβλέπει και κατατείνει εµφανώς και έκδηλα 
στην προσέλκυση πελατών, πολύ δε περισσότερο η διατάραξη της ευταξίας και της κοσµιότητας στους χώρους αυτούς, λόγω επαγγελµατικών 
ανταγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων µε πελάτες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι υπεύθυνοι  των Κοιµητηρίων θα προβαίνουν σε αυστηρές συστάσεις και 
σε περίπτωση υποτροπιασµού µε απόφαση του Προέδρου θα απαγορεύει πρόσκαιρα η οριστικά την είσοδο τους στα Κοιµητήρια. 

Απαγορεύεται η είσοδος στα Κοιµητήρια πριν την ανατολή και µετά την δύση του ηλίου. Η ταφή των νεκρών θα γίνεται µία ώρα τουλάχιστον 
πριν την ∆ύση του Ηλίου. 
 Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµιση εµπορική η πολιτική η πολιτιστική κλπ εντός και εκτός Κοιµητηρίων, σε µνηµεία, 
περιβάλλοντα χώρο Ιερού Ναού,  Ξενώνα, Οστεοφυλακίου κ.λ.π. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης διαφηµίσεων αυτές καθαιρούνται αµέσως και οι 
υπεύθυνοι διώκονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.1491/84) 
 
Άρθρο 23  Τηρούµενα βιβλία   

Στα γραφεία των υπευθύνων των Κοιµητηρίων  τηρούνται κανονικά και επιµελώς από αυτούς τα παρακάτω βιβλία που γενικά προβλέπονται 
από το άρθρο 7 του Β.∆ 542/1961. Κάποια από τα βιβλία αυτά (ανάλογα µε την λειτουργία του κάθε επί µέρους Κοιµητηρίου) µπορεί να µην τηρούνται 
εφ’ όσον δεν υφίσταται σχετικό αντικείµενο, µε απόφαση της Υπηρεσίας και κατόπιν προέγκρισης των αντιστοίχων Προέδρων. 
 

1) Οικογενειακών τάφων 
2) Ευρετήριο οικογενειακών τάφων 
3) Ενεργούµενων ενταφιασµών  
4) Αλφαβητικό ευρετήριο ενταφιαζοµένων 
5) Ενεργούµενων ανακοµιδών 
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6) Παρατάσεων ανακοµιδών 
7) Εκδόσεως αδειών δοµήσεως τάφων 
8) Ανευρισκοµένων τιµαλφών 
9) Ενεργούµενων νεκροψιών και διατοµών 
10)  Αποθήκης Κοιµητηρίου και οστεοφυλακίου  
11)  Εγγραφής καλλιτεχνικών έργων ή µνηµείων ιστορικών  
       προσώπων                   .  
12) ∆ωρεών 
13) Πρωτοκόλλου 
14) Τριετούς χρήσεως τάφων 
15) Οστεοφυλακίου 

           16)  Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του Κοιµητηρίου µε τις θέσεις των τάφων.      
Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα βιβλία φυλλοµετρούνται και µονογράφονται από τους υπευθύνους των Κοιµητηρίων. 
 
Άρθρο 24  Υποχρεώσεις γραφείων τελετών 
 Τα γραφεία τελετών που αναλαµβάνουν την εκφορά των αποβιωσάντων έχουν έναντι του ∆ήµου τις παρακάτω υποχρεώσεις : 
1) Να ενηµερώνουν αµέσως σε περίπτωση θανάτου τον υπεύθυνο αντίστοιχου του Κοιµητηρίου  προκειµένου αυτός να υποδείξει τον οικογενειακό τάφο 
και εάν δεν υπάρχει να φροντίσει για την σύσταση οικογενειακού η τριετούς χρήσης τάφου. 
2) Να προσκοµίσουν απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου των αποβιωσάντων. 
3. Να αναλάβουν την πληρωµή της ταφής εφόσον αυτή γίνει από ∆ηµοτικό υπάλληλο. 
4. Να αναλάβουν την πληρωµή για την σύσταση διαρκούς η τριετούς χρήσης τάφου. 
 5. Να αναλάβουν την πληρωµή της νεκρώσιµης ακολουθίας αν αυτή γίνει στον Ιερό Ναό ∆ραπάνου 
6.Να προσκοµίζουν στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην περίπτωση ταφής από ιδιώτη νεκροθάφτη, ότι 
αναλαµβάνουν την ευθύνη για τυχόν ζηµίες που θα  προκληθούν κατά την ταφή, για την νόµιµη απασχόληση και ασφάλιση αυτού και εάν είναι 
αλλοδαπός, αντίγραφο της άδειας παραµονής του  σε ισχύ. 
 Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θα γίνονται πριν την ταφή.  

Εάν οι ταφές ή οι συστάσεις των µνηµείων γίνονται κατά τα Σάββατα, Κυριακές η αργίες των υπηρεσιών, οι ταµιακές συναλλαγές θα γίνονται 
µέσω Α.Τ.Μ σε οποιαδήποτε τράπεζα ορισθεί από τον ∆ήµο. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των χρηµάτων στα Α.Τ.Μ. θα δίνονται από τα γραφεία 
τελετών στούς υπεύθυνους των Κοιµητηρίων. 

 
Άρθρο 25   ∆ηµοτικοί µη ενοριακοί Ιεροί Ναοί Κοιµητηρίου ∆ραπάνου και Κοιµητηρίου Ληξουρίου 

Βάσει του Νόµου 547/1977 οι µοναδικoί µη ενοριακοί Ιεροί Ναοί των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ασκείται από τον ∆ήµο είναι ο 
∆ηµοτικός Ιερός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου και Υπεραξίας Θεοτόκου ∆ραπάνου και ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα στο Κοιµητήριο Ληξουρίου που διοικούνται 
κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού.  

Όπως ορίζει η µε α.π.:Οικ.43797/15.12.2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών µε Θέµα: Είσπραξη, διαχείριση και διάθεση εσόδων µη 
ενοριακών ναών κοιµητηρίων», η διαχείριση των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων και της περιουσάις τους των δήµων που είναι έδρες Νοµών, 
ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη διοίκηση και τη διαχείριση της δηµοτικής περιουσίας, δηλαδή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Β.∆. της 17/5-
15/6/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Β∆ της 24/9-20/20/1958 «Περί των προσόδων των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων και του Ν∆ 318/1969 «Περί βεβαιώσεως και εισρπάξεως των εσόδων των ∆ηµων και Κοινοτήτων».  

Οι διατάξεις σχετικά µε τη Κοσµητεία (επίτροποι) Ναού δεν εφαρµόζονται επί των µη ενοριακών ναών των κοιµητηρίων, των οποίων η 
διοίκηση και η διαχείριση ανήκει στους ∆ήµους (άρθρο 4 Ν. 547/1977). Η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό της Ιερά Συνόδου αρ. 8/1979/1980 
«Κοσµητεία του Ναού» επιµελείται της ευκοσµίας και ευπρεπείας αυτού και έχει συµβουλευτικό ρόλο. 

Τυχόν Επιτροπές που συγκροτούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές του κατά το Ν. 3852/2010 για ειδικότερα 
θέµατα, έχουν αρµοδιότητες σύµφωνα µε το διατακτικό της εκάστοτε απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
Άρθρο 26  Ωράριο λειτουργίας Κοιµητήριου και Ιερού Ναού ∆ραπάνου 
 

Οι ώρες λειτουργίας  του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου για όλες τις ηµέρες του χρόνου ορίζονται ως κάτωθι: 
Νοέµβριος-∆εκέµβριος-Ιανουάριος –Φεβρουάριος : 08:00-17.00 
Μάρτιος :  08:00-17:30 
Απρίλιος-Μάϊος : 08:00-19:00 
Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος : 08:00-20:00 
Σεπτέµβριος : 08:00-19:00 
Οκτώβριος : 08:00-18:00 
Οι ώρες λειτουργίας θα ανακοινώνονται στις πινακίδες του Ιερού Ναού και Νεκροταφείου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Για τα λοιπά Κοιµητήρια εφ’ όσον απαιτείται  οι ώρες λειτουργίας θα αποφασιστούν από τα Συµβούλια των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων.  
 
 Άρθρο 27  Τέλη χρήσης Κοιµητηρίων 
Το ύψος των εσόδων, τελών και δικαιωµάτων που αφορούν στα κοιµητήρια καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία δηµοσιεύεται 
κατά το άρθρο 66 του Β.∆ 24-9/20-10-1958 (άρθρο 4 παρ.1 ΑΝ 582/68 κ ΥΠΕΣ∆∆Α εγκ.41/12243/14.06.2007). 
Με την περίπτωση ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή 
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών 
απαιτείται µετά την 1/1/2011 η προηγούµενη εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής. 
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Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιµητήρια είναι δικαιώµατα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν µέρει ή εν συνόλω των δαπανών της 
συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68 κ.ΥΠΕΣ∆ΑΑ ΕΓΚ.41/12243/14- 7-2007).  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 582/68, η ίδρυση και συντήρηση κοιµητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα των 
δήµων, τα δε επιβαλλόµενα δικαιώµατα ή τέλη προορίζονται να καλύψουν µέρος ή το σύνολο της δαπάνης συντήρησης και εν γένει λειτουργίας των 
δηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Τα επιβαλλόµενα ως άνω δικαιώµατα ή τέλη, συναρτώνται µε την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωµάτων επί ορισµένου χώρου ταφής, εκ 
µέρους του διοικούντος το κοιµητήριο δήµου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωµάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι 
συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες, όπως η διάθεση χώρου για τον ενταφιασµό των προσφιλών τους προσώπων, για την 
οποία καταβάλλεται ανάλογο δικαίωµα (σύσταση οικογενειακού τάφου, τριετής ταφή) (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011).  
 µε το δικαίωµα κατασκευής µνηµείου επί αυτού (του τάφου), ως εκδήλωση θρησκευτικού σκοπού άρρηκτα συνδεδεµένου, ενόψει των ισχυόντων 
ταφικών συνηθειών και εθίµων, µε το δικαίωµα ενταφιασµού, χαρακτηριζόµενα τα µνηµεία, όπως άλλωστε και ο χώρος ταφής, ως πράγµατα εκτός 
συναλλαγής (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι για τον προσδιορισµό του ύψους του «τέλους ταφής» ή «δικαιώµατος ταφής» συνυπολογίζονται οι 
λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται µε τη λειτουργία του κοιµητηρίου (δαπάνες ύδρευσης, προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαριότητας των 
χώρων του κοιµητηρίου) και συναρτώνται µε συνήθεις πράξεις που εκτελούνται σε αυτό και ως εκ τούτου η καταβολή του ήδη συνεπάγεται την 
παραχώρηση δικαιώµατος ενταφιασµού και κατασκευής µνηµείου επί του τάφου από τον συγγενή (ΥΠ.ΕΣ 35535/14.12.2011). 
Η βεβαίωση και η είσπραξη των δικαιωµάτων τούτων ενεργείται βάσει της κειµένης νοµοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως δηµοτικών 
προσόδων» (άρθρο4 παρ.3 ΑΝ 582/68). 
Η επιβολή δε του εργολαβικού δικαιώµατος σε βάρος των εργοληπτών δεν είναι επιτρεπτή, δεδοµένου ότι αφενός αυτοί ενεργούν κατ΄ εντολήν των 
δικαιούχων ενταφιασµού, οι οποίοι ως προελέχθη έχουν το δικαίωµα κατασκευής του µνηµείου, αφετέρου το κόστος των παρεχόµενων σχετικών 
διευκολύνσεων για την πραγµατοποίηση των εργασιών κατασκευής (κατανάλωση νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδή απορριµµάτων) καλύπτεται 
ήδη από τα καταβληθέντα, εκ µέρους αυτών, δικαιώµατα ταφής. Όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, το ύψος των επιβαλλόµενων δικαιωµάτων του 
κοιµητηρίου, καθορίζεται επί τη βάσει εκτίµησης των προϋπολογισθέντων δαπανών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι απορρέουσες σχετικές 
δαπάνες (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Επίσης η  υποχρέωση αποκοµιδής ογκωδών άχρηστων υλικών ή µπαζών, συνεπεία των έργων κατασκευής ή συντήρησης των µνηµείων, µπορεί να 
απαιτηθεί ως ειδικός όρος στον οικείο κανονισµό του κοιµητηρίου, επί ποινή προστίµου σε βάρος των συγγενών και όχι ως παγίως καταβληθέν 
δικαίωµα (ΥΠ.ΕΣ35535/14.12.2011). 
Από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε κοιµητηρίου του ∆ήµου µας, µπορούν ενδεικτικά να επιβάλλονται τα ακόλουθα τέλη(βλ.σχετ την 
υπ.αριθµ.:403/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,Α∆Α:7Γ5ΥΩΕ5-ΡΤΤ) 
 

α/α ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

1 ΤΕΛΟΣ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ (3ετία) 

2 ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΑΦΗΣ 

3 ΤΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (διάρκειας έως και 5 έτη µετά την ταφή του 
τελευταίου δικαιούχου κατά το νόµο)  

4 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΑΦΗΣ (µετά την τριετία ανά έτος) 

5 ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ ΟΣΤΩΝ (για πρώτη φορά) 

6 ΤΕΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ 5-ετία (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

7 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ (όπου υπάρχει οστεοφυλάκιο) 

 
Ειδικά για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (εντός ∆Ε Αργοστολίου)  όπου λειτουργεί και ναός  µπορούν να επιβάλλονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
 

 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΝΑΩΝ 

8 ΕΞΟ∆ΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

9 ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ 

 
Οι λειτουργικές δαπάνες των Κοιµητηρίων ποικίλουν ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκονται και την έκτασή τους. Υψηλότερος αριθµό ταφών 
παρατηρείται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου (Αργοστόλι) και αµέσως µετά στο Κοιµητήριο Ληξουρίου.  
Οι απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά το λειτουργικό κόστος συντήρησης των κοιµητηρίων δεν ακολουθεί µία αναλογική κλίµακα , αλλά προοδευτική. 
Οι υψηλότερες δαπάνες σηµειώνονται στο Κοιµητήριο του ∆ραπάνου, δεν µπορεί όµως να είναι αναλογικά πολλαπλάσιες του αριθµού των ταφών σε 
σχέση µε το κόστος και τις ταφές σε ένα µικρό περιφερειακό κοιµητήριο.  
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Το λειτουργικό κόστος αφορά σε δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ηλεκτρικού ρεύµατος, υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισµού, έκτακτες εργασίες 
µικροαποκαταστάσεων. Οι εργασίες παρέχονται από προσωπικού του ∆ήµου (χωρίς να επαρκεί το υφιστάµενο) και ο όγκος της εργασίας ποικίλει από 
περιοχή σε περιοχή ως προς τη συχνότητα παροχής, τη διάρκεια (εργατοώρες) παροχής και την ένταση (αριθµός υπαλλήλων). 
Ο ∆ήµος δεν παρέχει χωµατουργικές εργασίες για τους ενταφιασµούς κλπ, συνεπώς δεν επιβάλλονται για αυτές επιπρόσθετα τέλη, αλλά επιβαρύνουν 
τις οικογένειες που καταβάλλουν σχετικό τίµηµα στους εργολάβους. 
 Η σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προωθείται ως εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου αποφασίζεται µε ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο καθορισµός των τελών.  
Τα  τέλη Κοιµητηρίων µπορούν κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να τροποποιηθούν µετά από  σχετική εισηγητική απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής 
Η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου, δηµοσιεύεται στον τοπικό Τύπο ως κανονιστική 
απόφαση, τοιχοκολλείται µε αποδεικτικό ανάρτησης στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου και αποστέλλεται για 
έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση µετά όλων των αποδεικτικών ανάρτησης 
 
Άρθρο 28  Καθορισµός χώρου ενταφιασµού αλλοθρήσκων και  θανόντων από  λοιµώδη νοσήµατα 
 
 

α)Καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος ενταφιασµού αλλοθρήσκων στο Κοιµητήριο ∆ραπάνου ( άρθρο 6 του Α.Ν 582/1968) 
β)Καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος ενταφιασµού θανόντων από λοιµώδη νοσήµατα στο Κοιµητήριο ∆ραπάνου. Απαγορεύεται η εκταφή των 

θανόντων από λοιµώδη νοσήµατα  προ της παρελεύσεως δεκαετίας.(άρθρο 3 του Π.∆ 210/1975) 
 
Άρθρο 29  Τελική διάταξη 
 

Οι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό γενικά ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Υπηρεσίας . 
Ο παρών Κανονισµός δύναται να τροποποιείται µε νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάθε νέα σχετική νοµοθεσία τον 

συµπληρώνει η τον τροποποιεί.   
Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Κανονισµού αντίκειται σε εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία δεν υπερισχύει αυτής. 
Καταργείται όποιος άλλος Κανονισµός ή σχετική απόφαση ίσχυε µέχρι της έγκρισης του παρόντος . 

 
Άρθρο 30  Έναρξη ισχύος του Κανονισµού 

 
Ο παρών Κανονισµός ισχύει ύστερα από την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιου και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια». 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     6 /2018                                                                                                               Α∆Α: Ψ∆43ΩΕ5-06Λ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την απαγόρευση στάθµευσης και τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού 
εµποδίου και οδικής σήµανσης έµπροσθεν των σκαλοπατιών τµήµατος  της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 9ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την απαγόρευση στάθµευσης και τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου και οδικής σήµανσης έµπροσθεν 
των σκαλοπατιών τµήµατος  της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  37226/22-11-
2017  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη εισήγησή του προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Αµέσως µετά ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. 65/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν και γνωµοδοτούν θετικά µε την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  και  κάτοικος της περιοχής κ. Βαγγελάτος ο οποίος ζήτησε το µεταλλικό εµπόδιο να είναι µετακινούµενο προκειµένου 
να πηγαίνει στην κατοικία του. 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την απαγόρευση της στάθµευσης οχηµάτων επί του 
τµήµατος της οδού Αθανασίου Σκιαδά , από την διασταύρωση της µε την οδό Σουηδίας µέχρι την διασταύρωση της µε την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 
λόγω έντονα µειωµένου πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας ,  να εγκριθεί η πινακίδα ΚΟΚ «Ρ-39» και να εγκριθεί επίσης (κατ εξαίρεση της παρ. 
Β4 της αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 υπουργικής απόφασης , η τοποθέτηση  ενός  µετακινούµενου προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου (µπάρα) 
πλάτους περίπου 50cm (αποφυγής διέλευσης οχηµάτων) κάθετα και καταµεσής του οδοστρώµατος κυκλοφορίας πριν από την αρχή της καθόδου των εν 
λόγω επτά τσιµεντένιων σκαλοπατιών επί της οδού Αθανασίου Σκιαδά και η τοποθέτηση επιπλέον στο σηµείο (µαζί µε το εν λόγω προστατευτικό 
εµπόδιο) ενός µόνιµου µεταλλικού στύλου στερέωσης µιας πινακίδας ΚΟΚ «Ρ-2» ΣΤΟΠ και µιας ειδικής πινακίδας µε την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΚΑΛΙΑ ,ATTENTION STAIR»  τέλος να εγκριθεί η διατήρηση των τριών κατακόρυφων εύκαµπτων αναφεροµένων κυλίνδρων µε αντανακλαστικά , κατά 
πλάτος του οδοστρώµατος κυκλοφορίας στην θέση που θα τοποθετηθεί το προστατευτικό µεταλλικό εµπόδιο µε τον µεταλλικό στύλο.   
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 1612/19-01-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• την 65/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της απαγόρευσης  στάθµευσης οχηµάτων επί του τµήµατος της οδού Αθανασίου Σκιαδά , από την διασταύρωση της µε την οδό Σουηδίας 
µέχρι την διασταύρωση της µε την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου λόγω έντονα µειωµένου πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας και να εγκριθεί η 
πινακίδα ΚΟΚ «Ρ-39». 
2. Την έγκριση  (κατ εξαίρεση της παρ. Β4 της αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 υπουργικής απόφασης , της τοποθέτησης  ενός   µετακινούµενου  
προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου (µπάρα)  πλάτους περίπου 50cm (αποφυγής διέλευσης οχηµάτων) κάθετα και καταµεσής του οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας πριν από την αρχή της καθόδου των εν λόγω επτά τσιµεντένιων σκαλοπατιών επί της οδού Αθανασίου Σκιαδά και της  τοποθέτησης 
επιπλέον στο σηµείο (µαζί µε το εν λόγω προστατευτικό εµπόδιο) ενός µόνιµου µεταλλικού στύλου στερέωσης µιας πινακίδας ΚΟΚ «Ρ-2» ΣΤΟΠ και µιας 
ειδικής πινακίδας µε την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΛΙΑ ,ATTENTION STAIR». 
3.  Την έγκριση της  διατήρησης των τριών κατακόρυφων εύκαµπτων αναφεροµένων κυλίνδρων µε αντανακλαστικά , κατά πλάτος του οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας στην θέση που θα τοποθετηθεί το προστατευτικό µεταλλικό εµπόδιο µε τον µεταλλικό στύλο.   
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     6 /2018                                                                            Α∆Α: Ψ∆43ΩΕ5-06Λ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την απαγόρευση στάθµευσης και τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού 
εµποδίου και οδικής σήµανσης έµπροσθεν των σκαλοπατιών τµήµατος  της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 9ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την απαγόρευση στάθµευσης και τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου και οδικής σήµανσης έµπροσθεν 
των σκαλοπατιών τµήµατος  της οδού Αθανασίου Σκιαδά στο Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  37226/22-11-
2017  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη εισήγησή του προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 



  23 
 



  24 
 



  25 

Αµέσως µετά ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. 65/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν και γνωµοδοτούν θετικά µε την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :  
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  και  κάτοικος της περιοχής κ. Βαγγελάτος ο οποίος ζήτησε το µεταλλικό εµπόδιο να είναι µετακινούµενο προκειµένου 
να πηγαίνει στην κατοικία του. 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την απαγόρευση της στάθµευσης οχηµάτων επί του 
τµήµατος της οδού Αθανασίου Σκιαδά , από την διασταύρωση της µε την οδό Σουηδίας µέχρι την διασταύρωση της µε την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 
λόγω έντονα µειωµένου πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας ,  να εγκριθεί η πινακίδα ΚΟΚ «Ρ-39» και να εγκριθεί επίσης (κατ εξαίρεση της παρ. 
Β4 της αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 υπουργικής απόφασης , η τοποθέτηση  ενός  µετακινούµενου προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου (µπάρα) 
πλάτους περίπου 50cm (αποφυγής διέλευσης οχηµάτων) κάθετα και καταµεσής του οδοστρώµατος κυκλοφορίας πριν από την αρχή της καθόδου των εν 
λόγω επτά τσιµεντένιων σκαλοπατιών επί της οδού Αθανασίου Σκιαδά και η τοποθέτηση επιπλέον στο σηµείο (µαζί µε το εν λόγω προστατευτικό 
εµπόδιο) ενός µόνιµου µεταλλικού στύλου στερέωσης µιας πινακίδας ΚΟΚ «Ρ-2» ΣΤΟΠ και µιας ειδικής πινακίδας µε την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΚΑΛΙΑ ,ATTENTION STAIR»  τέλος να εγκριθεί η διατήρηση των τριών κατακόρυφων εύκαµπτων αναφεροµένων κυλίνδρων µε αντανακλαστικά , κατά 
πλάτος του οδοστρώµατος κυκλοφορίας στην θέση που θα τοποθετηθεί το προστατευτικό µεταλλικό εµπόδιο µε τον µεταλλικό στύλο.   
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 1612/19-01-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• την 65/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της απαγόρευσης  στάθµευσης οχηµάτων επί του τµήµατος της οδού Αθανασίου Σκιαδά , από την διασταύρωση της µε την οδό Σουηδίας 
µέχρι την διασταύρωση της µε την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου λόγω έντονα µειωµένου πλάτους του οδοστρώµατος κυκλοφορίας και να εγκριθεί η 
πινακίδα ΚΟΚ «Ρ-39». 
2. Την έγκριση  (κατ εξαίρεση της παρ. Β4 της αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 υπουργικής απόφασης , της τοποθέτησης  ενός   µετακινούµενου  
προστατευτικού µεταλλικού εµποδίου (µπάρα)  πλάτους περίπου 50cm (αποφυγής διέλευσης οχηµάτων) κάθετα και καταµεσής του οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας πριν από την αρχή της καθόδου των εν λόγω επτά τσιµεντένιων σκαλοπατιών επί της οδού Αθανασίου Σκιαδά και της  τοποθέτησης 
επιπλέον στο σηµείο (µαζί µε το εν λόγω προστατευτικό εµπόδιο) ενός µόνιµου µεταλλικού στύλου στερέωσης µιας πινακίδας ΚΟΚ «Ρ-2» ΣΤΟΠ και µιας 
ειδικής πινακίδας µε την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΑΛΙΑ ,ATTENTION STAIR». 
3.  Την έγκριση της  διατήρησης των τριών κατακόρυφων εύκαµπτων αναφεροµένων κυλίνδρων µε αντανακλαστικά , κατά πλάτος του οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας στην θέση που θα τοποθετηθεί το προστατευτικό µεταλλικό εµπόδιο µε τον µεταλλικό στύλο.   
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
                                                                                                        
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     7 /2018                                                                            Α∆Α: Ω8ΣΨΩΕ5-00Φ        
 ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρων  (πεύκων ) εντός του ∆ηµοτικού Σχολείου Σκάλας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρων  (πεύκων ) εντός του ∆ηµοτικού Σχολείου Σκάλας.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε 
αρίθµ. πρωτ.  38218/15-12-2017  διαβιβαστικό  της Προϊσταµένης   της ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου- Παπαδήµα Περιβάλλοντος 
σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την µε ταυτάριθµη Έκθεση Αυτοψίας  του Γεωπόνου κ. Μιχελή Χριστόφορου  
προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα και αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι   δεν έχει παραληφθεί  από την Τοπική Κοινότητα Σκάλας ακόµη 
σχετική γνωµοδότηση για το  θέµα παρόλο που τους έχει κοινοποιηθεί το σχετικό έγγραφο της κ. Παπαδήµα , επειδή όµως τα δένδρα βρίσκονται στην 
αυλή του σχολείου και  είναι επικίνδυνο για τα παιδιά  θεωρεί ότι πρέπει να  γνωµοδοτήσουν   άµεσα    προς το ∆. Σ .  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση  σύµφωνα µε την από 30-11-2017 Έκθεση Αυτοψίας του 
Γεωπόνου του ∆ήµου  κ. Μιχελή Χριστόφορο και την µε αρίθ. πρωτ. 38218/15-12-2017 εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά:  
Την άµεση κοπή των δέκα επικινδύνων πεύκων που έχουν σηµανθεί από τον Γεωπόνο του ∆ήµου  εφόσον τα δένδρα που παραµένουν είναι αρκετά για 
την διατήρηση ικανοποιητικού πρασίνου στο χώρο. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος –Παρίσης Ηλίας  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το µε αρίθ. πρωτ. 38218/15-12-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος . 
• την από 30-11-2017 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Μιχελή 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω  πρόταση :  
 
Την άµεση κοπή των δέκα επικινδύνων πεύκων εντός του εγκεκριµένου σχεδίου Οικισµού Σκάλας της ∆.Ε Ελειού – Πρόννων στο χώρο του ∆ηµοτικού 
Σχολείου  που έχουν σηµανθεί από τον Γεωπόνο του ∆ήµου  κ. Μιχελή Χριστόφορο προκειµένου να αποφευκτή η πτώση τους από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόµενα στην περιοχή.  
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    8  /2018                                                                               Α∆Α: ΩΓ22ΩΕ5-ΜΞΥ                                
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρoυ  (ιτιάς –κλαίουσας  ) στον οικισµό Αγίας Ευφηµίας. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης  στο ∆.Σ για την κοπή δένδρoυ  (ιτιάς –κλαίουσας  ) στον οικισµό Αγίας Ευφηµίας.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  
µε αρίθµ. πρωτ.  35856/10-11-2017  διαβιβαστικό  της Προϊσταµένης της ∆/νσης Περιβάλλοντος κ. Ευρύκλειας Χαιτίδου- Παπαδήµα σύµφωνα µε το 
οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής η µε αρίθ. πρωτ. 34564/1-11-2017  Έκθεση Αυτοψίας  από την Γεωπόνο του ∆ήµου κ. Τσαγκά 
∆έσποινα προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα και αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των  Μελών  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 10/8-12-2017 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας 
σύµφωνα µε την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ προτείνει καταρχήν   τον καθαρισµό του δένδρου ώστε να µην ενοχλεί τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και να µην 
εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων και τελειώνουν µε την δέσµευση ότι αν προκύψουν στο µέλλον ζηµιές στην µάνδρα ή στην εξώπορτα θα  
ενηµερώσουν άµεσα  για την αποµάκρυνσή του. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση σύµφωνα µε τη 10/2017 απόφαση της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας  και αναλυτικά:  
Τον καθαρισµό του δένδρου δένδρoυ  (ιτιάς –κλαίουσας ) που βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου του Οικισµού Αγίας Ευφηµίας  ώστε να µην 
ενοχλεί τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και να µην εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων . 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την  µε αρίθ. πρωτ. 35856/10-11-2017 εισήγηση  της ∆/νσης Περιβάλλοντος . 
• την µε αρίθ. πρωτ. 34564/1-11-2017Έκθεση Αυτοψίας της  Γεωπόνου Τ.Ε του ∆ήµου κ. Τσαγκά  
•  την 10/2017  απόφαση της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγίας Ευφηµίας . 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω  πρόταση :  
 
Τον καθαρισµό του δένδρου δένδρoυ  (ιτιάς –κλαίουσας ) που βρίσκεται  εντός του εγκεκριµένου σχεδίου του Οικισµού Αγίας Ευφηµίας  ώστε να µην 
ενοχλεί τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου και να µην εµποδίζει την κυκλοφορία των οχηµάτων . 
Εφόσον η Τοπική Κοινότητα ενηµερώσει την Επιτροπή ότι προέκυψαν στο µέλλον ζηµιές στην µάνδρα ή στην εξώπορτα θα  προταθεί  άµεσα  η  
αποµάκρυνσή του. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    9  /2018                                                                         Α∆Α: 6ΓΞΙΩΕ5-ΛΘ0 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ 
στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 7ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ιθάκης 9 στο 
Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  1611/19-01-2018  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη εισήγησή του 
προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
 



  32 
 



  33 
 



  34 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την έγκριση της παραχώρησης µίας θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι (έξω από την οικία του κ. Κακούρη) για αποκλειστική χρήση του αρίθ. κυκλοφορίας ΙΤΒ-4813 
όχηµα ΑΜΕΑ  και για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/05/2018 (ηµεροµηνία λήξης του δελτίου στάθµευσης ΑΜΕΑ). 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 1611/19-01-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της παραχώρησης µίας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ιθάκης 9 στο Αργοστόλι (έξω από την οικία του κ. Κακούρη) για αποκλειστική 
χρήση του αρίθ. κυκλοφορίας ΙΤΒ-4813 όχηµα ΑΜΕΑ  και για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/05/2018 (ηµεροµηνία λήξης του δελτίου στάθµευσης ΑΜΕΑ). 
2.Η προµήθεια και αντικατάσταση της απαιτούµενης κατακόρυφης οδικής σήµανσης , θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
3. Ο κ. Κακούρης εφόσον επιθυµεί  την χρονική ανανέωση της παραχωρηµένης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ,δικαιούται να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο. 
Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν όπως αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλάγή 
οχήµατος αλλαγή δελτίου στάθµευσης ΑΜΕΑ κ.λ.π. 
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     10 /2018                                                                                       Α∆Α: 6ΖΦΘΩΕ5-Ο0Φ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ 
στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι.  
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 8ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την αλλαγή οχήµατος και ανανέωση χρονικής ισχύος θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ  στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα 
Μεταξά 8 στο Αργοστόλι. »έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  1612/19-01-2018  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου  της 
∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη 
εισήγησή του προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την έγκριση της παραχώρησης µίας θέσης 
στάθµευσης ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι (απέναντι  από το κατάστηµα εργασίας του κ. Κακούρη) για 
αποκλειστική χρήση του αρίθ. κυκλοφορίας ΙΤΒ-4813 όχηµα ΑΜΕΑ  και για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/05/2018 (ηµεροµηνία λήξης του δελτίου 
στάθµευσης ΑΜΕΑ) εφόσον µέχρι τότε το γωνιακό κατάστηµα δεν παρεµποδίζεται από την ενδεχόµενη αξιοποίηση της κλειστής µε τοιχοποιία  
πρόσοψης  του. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 1612/19-01-2018  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της παραχώρησης µίας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της οδού Ανδρέα Μεταξά 8 στο Αργοστόλι (απέναντι  από το 
κατάστηµα εργασίας του κ. Κακούρη και πιο συγκεκριµένα στο πλάι του γωνιακού καταστήµατος ΖΟΟΜ µε είδη ένδυσης –υπόδησης όπου το τµήµα της 
τοιχοποιίας της πρόσοψης διακοµισµένο µε κύκλους δεν φέρει τζαµαρία βιτρίνας) για αποκλειστική χρήση του αρίθ. κυκλοφορίας ΙΤΒ-4813 όχηµα ΑΜΕΑ  
και για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31/05/2018 (ηµεροµηνία λήξης του δελτίου στάθµευσης ΑΜΕΑ) εφόσον µέχρι τότε το γωνιακό κατάστηµα δεν 
παρεµποδίζεται από την ενδεχόµενη αξιοποίηση της κλειστής µε τοιχοποιία  πρόσοψης  του. 
2.Η προµήθεια και αντικατάσταση της απαιτούµενης κατακόρυφης οδικής σήµανσης , θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
3. Ο κ. Κακούρης εφόσον επιθυµεί  την χρονική ανανέωση της παραχωρηµένης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ,δικαιούται να αιτηθεί σχετικά στον ∆ήµο. 
Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν όπως αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλάγή 
οχήµατος αλλαγή δελτίου στάθµευσης ΑΜΕΑ κ.λ.π. 
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   11   /2018                                                                                       Α∆Α: 6Υ8ΜΩΕ5-ΗΨΖ 
 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ιακωβάτου 11  στο Αργοστόλι. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 10ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 
και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ιακωβάτου 11  στο Αργοστόλι» έθεσε υπόψη των   Μελών   της 
Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ.  31962/30-11-2017  διαβιβαστικό  του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου  
σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής την ταυτάριθµη εισήγησή του προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Αµέσως µετά ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθ. 66/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζουν και γνωµοδοτούν θετικά µε την παραπάνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για την έγκριση της χορήγησης  µίας θέσης στάθµευσης 
ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της οδού Ιακωβάτου  8Α (που βρίσκεται η οικία του κ. Στέφανου Βαγγελάτου ) δηλαδή επί της οδού Ιακωβάτου 11 στο 
Αργοστόλι για το Ι.Χ όχηµα ΚΕΑ-4108 και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών ( από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς). 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την µε αρίθ. πρωτ. 31962/30-11-2017  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• την 66/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου. 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   πρόταση για :  
 
1.Την έγκριση της χορήγησης  µίας θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην απέναντι πλευρά της οδού Ιακωβάτου  8 A (που βρίσκεται η οικία του κ. Στέφανου 
Βαγγελάτου ) δηλαδή επί της οδού Ιακωβάτου 11 στο Αργοστόλι για το Ι.Χ όχηµα ΚΕΑ-4108 και για το χρονικό διάστηµα δύο ετών ( από την ηµεροµηνία 
λήψης της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς). 
2.Η προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης , θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 
3. Ο κ. Βαγγελάτος   εφόσον επιθυµεί  την  ανανέωση (πριν την λήξη) της παραχώρησης της εν λόγω  θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ ,δικαιούται να αιτηθεί 
σχετικά στον ∆ήµο. 
Επίσης υποχρεούται να ενηµερώσει τον ∆ήµο σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων που τον αφορούν όπως αλλαγή τόπου κατοικίας , αλλαγή  
αριθµού κυκλοφορίας οχήµατος,κλπ . 
Εφόσον ληφθεί θετική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,απαιτείται και έγκριση από την ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   12  /2018                                                                    Α∆Α: ΩΠΡΖΩΕ5-ΟΞ0   
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 
εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 11ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 
και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του έτους 1923 εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 39414/11-12-2017 (883/2017)  διαβιβαστικό της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας εισήγηση µε τα απαραίτητα συνηµµένα δικαιολογητικά για 
την αναγνώριση αγροτικής οδού προϋφιστάµενης του 1923 εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
δηλαδή ότι ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου που απεικονίζεται στο φύλλο  χάρτη (αριθ.6144/2 ) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα 
χαρακτηριστικά σηµεία Α,  Β  , προϋφίσταται του 1923. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
το  µε αρίθµ. πρωτ. 39414/11-12-2017 (883/2017)  διαβιβαστικό – εισήγηση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
Ο αγροτικός δρόµος εκτός ορίων οικισµού Βαλεριάνου που απεικονίζεται στο φύλλο  χάρτη (αριθ.6144/2 ) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα χαρακτηριστικά 
σηµεία Α,  Β  , προϋφίσταται του 1923. 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   13  /2018                                                                                     Α∆Α: 668ΖΩΕ5-ΣΚΒ             
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικών  οδών προϋφισταµένων  του 1923 εκτός 
ορίων οικισµού Λουρδάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 12ο  Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση 
και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης για αναγνώριση αγροτικών  οδών προϋφισταµένων  του 1923 εκτός ορίων οικισµού Λουρδάτων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς..»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 39405/11-012-2017 (2873/2017)  διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας εισήγηση µε τα απαραίτητα συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την αναγνώριση αγροτικών  οδών προϋφισταµένων  του 1923 εκτός ορίων οικισµού Λουρδάτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
δηλαδή ότι οι αγροτικοί   δρόµοι εκτός των ορίων του οικισµού Λουρδάτων  που απεικονίζονται στο φύλλο  χάρτη (αριθ.6134/7) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα 
χαρακτηριστικά σηµεία Α, Γ Β  και Γ,∆, Ε, Ζ, προϋφίστανται του 1923. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Κεκάτος Ευάγγελος –Αποστολάτος Γεράσιµος –Παρίσης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  
και Βανδώρος Παναγής. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
το  µε αρίθµ. πρωτ. 39405/11-12-2017 (2873/2017)  διαβιβαστικό-εισήγηση  της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τα 
συνηµµένα δικαιολογητικά 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
Οι αγροτικοί   δρόµοι εκτός των ορίων του οικισµού Λουρδάτων  που απεικονίζονται στο φύλλο  χάρτη (αριθ.6134/7) Γ.Υ. Σ κλ. 1: 5000 µε τα 
χαρακτηριστικά σηµεία Α, Γ Β  και Γ,∆,Ε, Ζ, προϋφίστανται του 1923. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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