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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
                                                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 
 

 της  12ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   8 η  
Αυγούστου   2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  8  η   Αυγούστου του έτους  2018, ηµέρα  Τετάρτη    και ώρα 11: 30  
το πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  20816/3-08-2018 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  
έξι    (6) και αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                               Γάκης Μιχαήλ 
2. Βανδώρος Παναγής                                                                                             Παρίσης Ηλίας 
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                               Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                              
4.   Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                            Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                  
5. Αποστολάτος Γεράσιµος      
6.  Κατσιβέλης Γεώργιος  (αναπληρωµατικό Μέλος)     

 ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    45  /2018 Α∆Α: 7Ν∆ΙΩΕ5-8ΨΙ 
ΘΕΜΑ : Αξιολόγηση  αιτήσεων µικροπωλητών  για την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   

στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-2018) .                                                    

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 
µοναδικό θέµα  εκτός  της ηµερήσιας διάταξης «Αξιολόγηση αιτήσεων µικροπωλητών  για την 
συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην  εµποροπανήγυρη  του Μαρκόπουλου (13 έως 17-08-
2018 .» ζητά από τα Μέλη να το εντάξουν στην ηµερήσια διάταξη λόγω   καταληκτικών ηµεροµηνιών . 
Αφού τα Μέλη ΟΜΟΦΩΝΑ εισάγουν το θέµα ως κατεπείγον στην ηµερήσια διάταξη ο Πρόεδρος  έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και την αριθ. 174/2018 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου (περί τροποποίησης  του κανονισµού 
εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του Ν.    4497/2017 και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού σχετικά µε τις 
προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν      οι δικαιούχοι ) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 Β στις παραγράφους  2  α –β & γ των παραπάνω όρων στις οποίες 
αναφέρονται τα παρακάτω :  
Η θρησκευτική εµποροπανήγυρη της 13η Αυγούστου έως 17η Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα 
Μαρκοπούλου θα διεξάγεται στη θέση «ΒΟΝΤΕΣ» εντός και εκτός οικισµού Τ.Κ. Μαρκοπούλου σε 
κοινοτική οδό πλησίον εκκλησίας Υπεραγίας Θεοτόκου «Φιδούσα», σύµφωνα µε το συνηµµένο από 
Νοέµβριο 2015 τοπογραφικό διάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
θέµα «Αποτύπωση υφισταµένης δηµοτικής οδού για άσκηση εποχικής εµπορικής δραστηριότητας 
(Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – Εµποροπανήγυρη)». 
β. Οι διατιθέµενες θέσεις είναι συνολικά είκοσι (20) 
γ.  Οι διαστάσεις των θέσεων είναι :  

• ∆εκαοκτώ (18) θέσεις διαστάσεων 4,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε 
αριθµούς από α/α 1 έως α/α 6 και από α/α 9 έως α/α 20 και  

• ∆ύο (2) θέσεις διαστάσεων 3,00µ πλάτος Χ 2,00µ βάθος που αποτυπώνονται µε αριθµούς 
από α/α 7 έως α/α 8 ,  
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Ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής να προβούν σε  αξιολόγηση των   αιτήσεων µικροπωλητών  για 
την συµµετοχή τους (τοποθέτησης πάγκων )   στην εν λόγω  εµποροπανήγυρη .  
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη   του Τµήµατος Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. 
Αφροδίτη Κατσιβέλη   η οποία θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τον κανονισµό Λειτουργίας της Εµποροπανήγυρης   Αγίας Ευφηµίας-∆.Ε. Πυραλέων  και 

Μαρκοπούλου-∆.Ε. Ελειού-Πρόννων, όπως εγκρίθηκε µε την  υπ΄ αριθ. 140/2016     απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την αριθ. 174/2018 απόφαση ∆ηµ.   Συµβουλίου περί 

τροποποίηση  του κανονισµού εναρµονισµένο µε τις διατάξεις του Ν.    4497/2017 και ειδικότερα το 

άρθρο 4 αυτού σχετικά µε τις προϋποθέσεις που  πρέπει να πληρούν      οι δικαιούχοι .           

2.  Την αριθ. πρωτ. 33/22-6-2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ µε την οποία ανακοινώνεται η διεξαγωγή  της 

εµποροπανήγυρης Αγίας Ευφηµίας –Πυλαρέων και Μαρκοπούλου-∆.Ε. Ελειού-Πρόννων . 

3.   Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  από τα οποία προκύπτει        ότι προσήλθαν   

∆ύο ( 2)  αιτούντες για την συµµετοχή τους στην εµποροπανήγυρη  της Τ.Κ.     Μαρκοπούλου-∆.Ε. 

Ελειού-Πρόννων  που θα διεξανθεί  από 13 έως 17 Αυγούστου  και οι οποίοι      πληρούν τις 

προϋποθέσεις  και συγκεκριµένα : 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. FRANCU LEONARD IONUT IONEL FRANCY Εκκλησιαστικά είδη - 

Μπιζού 

 

2. Κορισιάνος Ευάγγελος  Σωκράτης Έψηση καλαµποκιού  

 
Η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων και διαπίστωσε ότι 
έχουν προσκοµισθεί  πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις 40/2017 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας και την 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  προτείνει στην εν λόγω Υπαίθρια Οργανωµένη Αγορά – 
Εµποροπανήγυρη , εφόσον οι θέσεις είναι  (20) είκοσι να χορηγηθούν στους αιτούντες οι τρεις  (3) 
πρώτες  θέσεις καθώς δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση ούτε έχουν κατατεθεί άλλες 
εµπρόθεσµες αιτήσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

•   την  υπ΄. αριθ. 140/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου .(Α∆Α: 6ΨΒΑΩΕ5-9ΡΞ) 

• την 33/2018 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ (Ανακοίνωση διεξαγωγής  εµποροπανηγύρεως) Α∆Α: 
ΩΖ18ΩΕ5-∆4Ι 

          τις παραπάνω αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά 
            την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας  
           και την πρόταση του Προέδρου :  
       
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Καταρτίζει τον πίνακα των δικαιούχων µικροπωλητών  τοποθέτησης πάγκων στην  εµποροπανήγυρη 

στο Μαρκόπουλο  όπως παρακάτω:  
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Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµα πατρός Είδος   Θέση 

1. FRANCU LEONARD IONUT IONEL FRANCY Εκκλησιαστικά είδη - 

Μπιζού 

 

2. Κορισιάνος Ευάγγελος  Σωκράτης Έψηση καλαµποκιού  

 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου στην 
εµποροπανήγυρη  που διενεργείται  µε την ευκαιρία της θρησκευτικής  εορτής της Υπεραγίας Θεοτόκου  
στην Τοπική Κοινότητα του Μαρκόπουλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από τις 13 έως 17-08-2018  ‘όπως 
καθορίστηκαν µε την  140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 33/2018 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

 Η Παρούσα απόφαση θα  αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  46  /2018                                                       Α∆Α: 68ΧΡΩΕ5-Φ2Σ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης περί χορήγησης 

θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ Λειβαδά στο Αργοστόλι. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο  

Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης περί 

χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γ Λειβαδά στο Αργοστόλι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   

της Επιτροπής  την    µε αρίθµ. πρωτ.  981/22-05-2018   εισήγηση  του αναπληρωτή  Προϊσταµένου  

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ.  Καλογερόπουλου Θεόδωρου στο οποίο  αναφέρει τα παρακάτω:  

 
• ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
ΘΕΜΑ : ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΓΕΡ. 

ΛΕΙΒΑ∆Α 21 ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
 
 Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 981/11.01.18 αίτηση της κας Αιµιλίας Αλεξανδράτου, ζητείται η 
χορήγηση χώρου στάθµευσης έξω από την οικία της στην οδό Γερ. Λειβαδά 21 στο Αργοστόλι, λόγω 
αναπηρίας της µητέρας της, επισυνάπτοντας δικαιολογητικά. 
 
 Μετά από έλεγχο της ισχύουσας νοµοθεσίας, προκύπτει ότι: 
 α) Σύµφωνα µε το α.73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α) όπως ισχύει, η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
«... v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ». 
 β) Σύµφωνα µε το α.79 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει: 
«1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: ... α4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των οχηµάτων, ...». 
 γ) Σύµφωνα µε το α.82 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ.114Α) όπως ισχύει: 
«1. Οι κανονιστικές αποφάσεις, που αφορούν τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό 
πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη 
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, µετά 
προηγούµενη κατάρτιση σχετικών µελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις Τεχνικές 
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Υπηρεσίες του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων των 
Περιφερειών». 
 δ) Σύµφωνα µε το α.52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει: 
«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, 
ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της 
διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης 
οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή 
περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του 
Νοµαρχιακού ή ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις 
αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές 
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας». 
 ε) Σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 221252/18.9.2017 (Α∆Α:ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) έγγραφο 
διευκρινήσεων – οδηγιών του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδος & Ιονίου: 
«Γ. Για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων αρµοδιότητας ΟΤΑ Α' Βαθµού για τις οδούς 
αρµοδιότητάς τους µε απόφαση του νυν συντονιστή πρώην Γ.Γ./Α∆ απαιτούνται σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία: 
1. Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου βάσει: 
2. Εγκεκριµένων µελετών που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ Α' 
βαθµού ή µέσω ανάθεσης εκπόνησης µελετών σε ιδιώτες µελετητές αντίστοιχης κατηγορίας, µε 
µέριµνα των φορέων, συνοδευόµενες µε σχέδια στα οποία θα αποτυπώνονται οι προτεινόµενες 
ρυθµίσεις και η απαιτούµενη σήµανση, κατάλληλα υπογεγραµµένα και αρµοδίως εγκεκριµένα και 
θεωρηµένα. 
3. Οι προαναφερόµενες µελέτες πρέπει να συνοδεύονται από τεχνική έκθεση τεκµηρίωσης της 
πρότασης κυκλοφοριακής ρύθµισης, µε όλα τα απαιτούµενα κυκλοφοριακά στοιχεία, (κυκλοφοριακούς 
φόρτους, ροές, υφιστάµενη και προτεινόµενη κατάσταση), γεωµετρικά στοιχεία οδών και 
πεζοδροµίων, (πλάτος οδοστρώµατος, πεζοδροµίων κλπ) και τις πινακίδες σήµανσης (υφιστάµενες, 
προτεινόµενες, καταργούµενες), λαµβάνοντας υπόψη κανονισµούς διαστασιολόγησης οδών και 
σήµανσης (ΟΜΟΕ-∆, Σ, κλπ) και πρότυπες προδιαγραφές οδών ήπιας κυκλοφορίας και παρακείµενων 
σχολικών συγκροτηµάτων κλπ. 
… 12. Οι προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις πρέπει να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των 
Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) µε πρόβλεψη θέσεων στάθµευσης και διασφάλιση της απρόσκοπτης 
κυκλοφορίας αυτών. 
13. Σε εφαρµογή του άρθρου 109 του ΚΟΚ και προκειµένου να δηµοσιευθούν οι αποφάσεις έγκρισης 
των µέτρων κυκλοφορίας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, τα σχέδια προς δηµοσίευση πρέπει να 
ακολουθούν τις προδιαγραφές της αρ. πρωτ. Γ8789/6.2.2017 (Α∆Α:6ΒΕΞ465ΦΘΧ-Χ61) του Εθνικού 
Τυπογραφείου. 
14. Για τη δηµοσίευση των αποφάσεων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης είναι αναγκαίο να 
διευκρινίζεται αν έχει προβλεφθεί η κάλυψη της δαπάνης για την εφαρµογή της κυκλοφοριακής 
ρύθµισης από τον προϋπολογισµό του ΟΤΑ. 
15. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης µε τη δηµοσίευση της απόφασης του Συντονιστή σε 
ΦΕΚ, θα πρέπει να έχουν διαβιβαστεί τα διαγράµµατα των κυκλοφοριακών µελετών και σε ηλεκτρονική 
µορφή (.dwg, *.pdf). 
... ΣΤ. Γενικά 
1. Επειδή οι θεσπιζόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις δεν αποτελούν αµιγώς τοπική υπόθεση (αριθµ. 
1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφάσεις του ΣτΕ) τα ανωτέρω έγγραφα-δικαιολογητικά αποτελούν 
απαραίτητα στοιχεία πληρότητας για την εισήγηση προς έγκριση των αποφάσεων των αρµόδιων 
συλλογικών οργάνων, που αφορούν µέτρα ρύθµισης της οδικής κυκλοφορίας οι οποίες αποστέλλονται 
στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης Π∆Ε&Ι και στην αρµόδια Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου. 
Σηµειώνεται δε, ότι επί της διαδικασίας θέσπισης κυκλοφοριακών και συναφών ρυθµίσεων από τους 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού για τις οδούς αρµοδιότητάς τους, ο νυν Συντονιστής πρώην Γενικός 
Γραµµατέας της Α∆/Π∆Ε&Ι εξασκεί πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο επί των σχετικών αποφάσεων των 
αρµόδιων συλλογικών οργάνων και εν συνεχεία εκδίδει απόφαση έγκρισης. 
2. Η ανωτέρω εγκριτική απόφαση του νυν Συντονιστή πρώην Γενικού Γραµµατέα της Α∆/Π∆Ε&Ι επί 
των συναφών αποφάσεων των αρµόδιων συλλογικών οργάνων, δίνει τον εκτελεστό χαρακτήρα, εφόσον 
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βεβαίως έχει προηγηθεί και ο σχετικός έλεγχος νοµιµότητας σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 225 
του Ν.3852/2010». 
 στ) Σύµφωνα µε το α.26 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ.79Α) όπως ισχύει: 
«6. Κατά τη διαµόρφωση ή ανακατασκευή των κοινόχρηστων χώρων των οικισµών (όπως ιδίως 
χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/ πεζοδρόµων/ 
πεζοδροµίων/ νησίδων, χώρων πρασίνου/ άλσεων, στάσεων/αποβαθρών κλπ) εφόσον το επιτρέπει η 
µορφολογία του εδάφους, επιβάλλεται ... να διαµορφώνεται ποσοστό 5% των χώρων στάθµευσης ή 
τουλάχιστον ένας για χρήση αναπηρικών αυτοκινήτων, σύµφωνα µε τις Οδηγίες, πρότυπα και 
κανονισµούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 1». 
 ζ) Σύµφωνα µε το α.5 της υπ' αριθµ. 52488/16.11.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
«Σε όλους τους χώρους στάθµευσης άνω των 30 θέσεων θα προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα 
οχήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προβλεπόµενων 
θέσεων, µε ελάχιστο αριθµό τη µία θέση, εκ των οποίων το 1/8 θα ικανοποιεί απαιτήσεις στάθµευσης 
αναπηρικών οχηµάτων τύπου VAN ενώ τα 7/8 απαιτήσεις συνήθων αναπηρικών οχηµάτων. ... Οι 
ειδικές θέσεις στάθµευσης θα σηµαίνονται επί εδάφους και επί στύλου µε το ∆ιεθνές Σύµβολο 
Πρόσβασης». 
 η) Σύµφωνα µε την παρ.2 υποπαρ.3 των Οδηγιών ''Σχεδιάζοντας για όλους'' του Γραφείου 
Μελετών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
«Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες παράλληλοι µε το πεζοδρόµιο πρέπει να 
αποφεύγονται. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό τότε το µήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να είναι 
µικρότερο από 6,00µ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόµου ανάµεσα από δύο σταθµευµένα -το 
ένα πίσω από το άλλο- αυτοκίνητα». 
 θ) Σύµφωνα µε το α.4 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει: 
«3. Οι ρυθµιστικές της κυκλοφορίας πινακίδες (P-1 µέχρι P-77) τοποθετούνται για να πληροφορούν 
αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, 
προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συµµορφώνονται. H σηµασία των πινακίδων αυτών είναι: ... P-72 
Χώρος στάθµευσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο όχηµα Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ), ύστερα από 
ειδική άδεια και µε αριθµό κυκλοφορίας ....». 
 ι) Σύµφωνα µε το α.5 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει: 
«1. Οι σηµάνσεις των οδοστρωµάτων µε διαγραµµίσεις ή σύµβολα χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση 
της κυκλοφορίας ή για την προειδοποίηση ή καθοδήγηση αυτών που χρησιµοποιούν οδούς είτε µόνες 
είτε σε συνδυασµό µε πινακίδες σήµανσης ή σηµατοδότες, για να τονιστεί ή διευκρινιστεί η σηµασία 
αυτών. Όταν χρησιµοποιούνται για ρύθµιση της στάθµευσης, σε συνδυασµό µε ανάλογες πινακίδες, 
υπερισχύουν των πινακίδων στάθµευσης. 
... 6. ∆εν θεωρούνται ως κατά µήκος διαγραµµίσεις, µε την έννοια του άρθρου αυτού, κατά µήκος 
γραµµές που χρησιµοποιούνται ως οριογραµµές των άκρων του οδοστρώµατος (για να καταστούν 
αυτά ευκολότερα ορατά), κατά µήκος γραµµές που συνδέονται µε τέτοιες καθέτους οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για την οριοθέτηση χώρων στάθµευσης στο οδόστρωµα, ως και κατά µήκος 
γραµµές που δείχνουν απαγορεύσεις ή περιορισµούς στις στάσεις ή στις σταθµεύσεις. 
7. Οι διαγραµµίσεις των οδών είναι λευκές, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) ∆ιαγραµµίσεων χώρων στους οποίους επιτρέπεται ή περιορίζεται η στάθµευση, οι οποίες µπορούν 
να είναι κυανές. 
β) Τεθλασµένων γραµµών (ζιγκ-ζαγκ) σε χώρους όπου απαγορεύεται η στάθµευση, οι οποίες είναι 
κίτρινες. 
γ) Της συνεχούς ή διακεκοµµένης γραµµής στο κράσπεδο ή το άκρο του οδοστρώµατος, της 
απαγορευτικής ή περιοριστικής στάσης ή στάθµευσης, η οποία είναι κίτρινη». 
 ια) Σύµφωνα µε το α.34 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ.57Α) όπως ισχύει: 
«2. H στάση ή στάθµευση οχήµατος απαγορεύεται: ... ι) Σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή 
οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών ... ιη) Σε χώρους στάθµευσης αποκλειστικά 
για συγκεκριµένο όχηµα Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ)». 
 ιβ) Σύµφωνα µε το α.1 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«2. Θεσπίζεται το ∆ελτίο Στάθµευσης Οχηµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες (∆ΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
«Α.Μ.Α»), όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτηµα της παρούσας. Το ∆ελτίο Στάθµευσης αντικαθιστά 
το ειδικό σήµα στάθµευσης. ... 3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
αναγνωρίζονται τα ∆ελτία Στάθµευσης για τα Άτοµα µε Αναπηρίες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το 
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κοινοτικό υπόδειγµα από κάθε Κράτος−Μέλος κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος ενός τέτοιου δελτίου να 
µπορεί να ωφελείται των διευκολύνσεων στάθµευσης που συνδέονται µε το δελτίο αυτό και 
παραχωρούνται από το Κράτος−Μέλος που βρίσκεται». 
 ιγ) Σύµφωνα µε το α.2 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«Η χορήγηση του ∆ελτίου Στάθµευσης ανατίθεται στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Τοµέα Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 
 ιδ) Σύµφωνα µε το α.3 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«4. Το δεξιό µέρος της οπίσθιας όψης περιλαµβάνει: α) την ένδειξη ''Το παρόν ∆ελτίο επιτρέπει στον 
κάτοχό του να επωφελείται των διευκολύνσεων στάθµευσης του Κράτους− Μέλους στο οποίο 
βρίσκεται''. β) την ένδειξη «Σε περίπτωση χρησιµοποίησης του ∆ελτίου, αυτό θα πρέπει να εκτίθεται 
στο πρόσθιο µέρος του οχήµατος κατά τρόπο ώστε η πρόσθια όψη του ∆ελτίου να είναι σαφώς ορατή 
για τις ανάγκες ελέγχου». 
 ιε) Σύµφωνα µε το α.4 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«Η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης για Α.Μ.Α, γίνεται: α. Σε αποκλειστικής χρήσης χώρους στάθµευσης 
µε οριζόντια και κάθετη σήµανση για οχήµατα Ατόµων µε Αναπηρίες». 
 ιστ) Σύµφωνα µε το α.5 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«Κάθε εξάµηνο οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα 
αποστέλλουν στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς 
επίσης και στη ∆/νση Προστασίας Α.Μ.Α του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στατιστικά δεδοµένα για 
τα ∆ελτία Στάθµευσης Α.Μ.Α που εκδίδουν». 
 ιζ) Σύµφωνα µε το α.7 του Π.∆.241/2005 (ΦΕΚ.290Α): 
«1. Οι κάτοχοι οχηµάτων που έχουν αποκτήσει το Ειδικό Σήµα Στάθµευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 (Β/60) απόφασης του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας, προσέρχονται εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος στις αρµόδιες 
υπηρεσίες για την έκδοση − χορήγηση των ∆ελτίων Στάθµευσης Α.Μ.Α, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν. Τα Ειδικά Σήµατα Στάθµευσης για Αναπηρικά Αυτοκίνητα, που 
έχουν χορηγηθεί µε βάση τις διατάξεις της Γ4Α/3012/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας, παύουν να ισχύουν µετά την παρέλευση ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
2. Οι δικαιούχοι που αποκτούν όχηµα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος λαµβάνουν αµέσως µετά 
την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος το ∆ελτίο Στάθµευσης για Άτοµα µε Αναπηρίες, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το παρόν. 
3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος παύει να ισχύει κάθε προηγούµενο, που αναφέρεται στο ίδιο 
θέµα». 
 
 Μετά από έλεγχο των επιτόπου συνθηκών της οδικής θέσης Γερ. Λειβαδά 21 στο Αργοστόλι, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 1) Η οδική θέση Γερ. Λειβαδά 21, είναι εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως 
Αργοστολίου, µονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας (µε κατεύθυνση προς την οδό Ιωσήφ Μοµφεράτου). 
 2) Στην υπόψιν οδική θέση, το πλάτος του ασφαλτοστρωµένου οδοστρώµατος κυκλοφορίας είναι 
περίπου 6,25m και των εκατέρωθεν πεζοδροµίων του περίπου 0,85 και 0,75m αντίστοιχα. 
 3) Η στάθµευση οχηµάτων επιτρέπεται στην πλευρά της οδού Γερ. Λειβαδά 21 που βρίσκεται η 
κατοικία της κας Αιµιλίας Αλεξανδράτου, ενώ έµπροσθεν της εν λόγω οικίας εµφανίζεται ήδη 
οριοθετηµένη µε κίτρινη διαγράµµιση η αιτούµενη θέση στάθµευσης (βλέπε συνηµµένες 
φωτογραφίες). 
 4) Πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), υπάρχει στην απέναντι πλευρά της οδού 
Γερ. Λειβαδά 21, στη διασταύρωσή της µε την οδό Ιωσήφ Μοµφεράτου. 
 5) Στην εν λόγω διεύθυνση κατοικίας της κας Αιµιλίας Αλεξανδράτου, δεν εµφανίζεται χώρος 
στάθµευσης εντός της φερόµενης ιδιοκτησίας της. 
 6) Τα όµβρια ύδατα της εν λόγω οδικής θέσης, φέρονται να απορρέουν επιφανειακά διαµέσου 
των ρείθρων του οδοστρώµατος προς τα χαµηλότερα υψοµετρικά εδάφη, δίχως την ύπαρξη σχαρών 
αποχέτευσης οµβρίων υδάτων. 
 
 Η κα Αιµιλία Αλεξανδράτου, µε την υπ' αριθµ. 981/11.01.18 αίτησή της, προσκόµισε στη 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
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 1) Ιατρική γνωστοποίηση αποτελέσµατος πιστοποίησης 70% αναπηρίας (16.5.2016-31.12.2019) 
από το Υποκατάστηµα του ΕΦΚΑ Κεφαλληνίας & Ιθάκης, της κας ∆ιονυσίας Αλεξανδράτου, η οποία 
χρήζει βοήθειας και συµπαράστασης ετέρου προσώπου. 
 2) Απόκοµµα λογαριασµού ∆ΕΗ, περιόδου κατανάλωσης 24.8-19.12.2017, στο όνοµα ∆ιονυσία 
Αλεξανδράτου, για την κατοικία της επί της οδού Γερ. Λειβαδά 21 στο Αργοστόλι. 
 3) Άδεια κυκλοφορίας, του υπ' αριθµ. κυκλοφορίας ΚΕΑ-5570 IX αυτοκινήτου µάρκας Suzuki 
Baleno, στα ονόµατα της κας Αιµιλίας Αλεξανδράτου 50% και της κας Θέµις Αλεξανδράτου 50%. 
 4) Άδεια οδήγησης οχηµάτων Β' κατηγορίας της κας Αιµιλίας Αλεξανδράτου, µε ηµεροµηνία 
λήξης 22.7.2026. 
 5) Υπεύθυνη δήλωση της κας ∆ιονυσίας Αλεξανδράτου, για τη διεύθυνση µονίµου κατοικίας της 
επί της οδού Γερ. Λειβαδά 21 & Ιωσήφ Μοµφεράτου στο Αργοστόλι. 
 6) Υπεύθυνη δήλωση της κας ∆ιονυσίας Αλεξανδράτου, µε την οποία χαρακτηρίζει εκπρόσωπό 
της την κα Αιµιλία Αλεξανδράτου και ότι εξυπηρετείται µε το υπ' αριθµ. κυκλοφορίας ΚΕΑ-5570 όχηµα. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω, τη σχετική αλληλογραφία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών µε την αιτούσα και το φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει ότι: 
 i) Η αιτούµενη χορήγηση µίας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Γερ. Λειβαδά 21 στο 
Αργοστόλι, αφορά την κα ∆ιονυσία Αλεξανδράτου και το ΙΧ όχηµα ΚΕΑ-5570, δια αιτήσεως της κας 
Αιµιλίας Αλεξανδράτου. 
 ii) Η εν λόγω θέση στάθµευσης προσδιορίζεται µε διαστάσεις 6x2m, σε απόσταση τουλάχιστον 
πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. 
 iii) Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, µε το υπ' αριθµ. πρωτ. 16656/24.5.16 έγγραφό της, 
ζήτησε από την αιτούσα να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία (καθώς είχε ξανά 
αιτηθεί τη χορήγηση της εν λόγω θέσης στάθµευσης µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 15025/11.5.16 αίτησή 
της), προκειµένου να εξεταστεί το θέµα της. 
 iv) Η αιτούσα, µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 981/11.01.18 αίτησή της, προσκόµισε τα δικαιολογητικά 
στοιχεία δίχως το αναγκαίο ∆ελτίο Στάθµευσης Οχηµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες (το οποίο 
χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών σύµφωνα µε το Π.∆.241/2005), αλλά αντί 
αυτού, προσκόµισε ιατρική γνωµάτευση του Υποκαταστήµατος ΕΦΚΑ Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 
 v) Από την αιτούµενη χορήγηση θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Γερ. Λειβαδά 21, δεν 
επηρεάζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων του οδοστρώµατος. 
 vi) Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, µε την υπ' αριθµ. 9/2018 απόφασή 
του, οµόφωνα αποφάσισε την παραχώρηση της εν λόγω θέσης στάθµευσης στην κα ∆ιονυσία 
Αλεξανδράτου. 
 vii) ∆εν υφίσταται κανονιστική απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία να προβλέπονται, 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση παρόµοιων περιπτώσεων. Παρόλα αυτά και για 
την ίση αντιµετώπιση παρόµοιων αιτηµάτων, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
έχει ορίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία (µε βάση τη νοµοθεσία και την πρακτική), για τη 
χορήγηση θέσεων στάθµευσης ΑΜΕΑ. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη µία (1) θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ (διαστάσεων 6x2m) στην οδό 
Γερ. Λειβαδά 21 στο Αργοστόλι, µπροστά από την οικία της κας ∆ιονυσίας Αλεξανδράτου (Γερ. Λειβαδά 
21 & Ιωσήφ Μοµφεράτου), για το ΙΧ όχηµα ΚΕΑ-5570, καθώς δεν προσκοµίστηκε το απαιτούµενο 
∆ελτίο Στάθµευσης Οχηµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες 
 Σε περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, λάβει θετική, µε τη χορήγηση 

της θέσης στάθµευσης, απόφαση, απαιτείται να τεθεί το χρονικό όριο ισχύος αυτής, να καθοριστούν οι 

προϋποθέσεις παύσης ισχύος της και ο τρόπος χρονικής παράτασής της, να δικαιολογηθεί η 

προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης σύµφωνα 

µε τον ΚΟΚ και να δηλωθεί η συνέχιση των ενεργειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την παροχή 

έγκρισης, από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  9 /2018 γνωµοδότηση του 

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Αργοστολίου    σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα  αποφασίζει 
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να χορηγηθεί η αιτούµενη παραχώρηση θέση στάθµευσης οχήµατος στην οδό Γ.Λειβαδά 21 για την κ. 

∆ιονυσία Αλεξανδράτου η οποία έχει πρόβληµα αναπηρίας . 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος προτείνει η Επιτροπή να αναπέµψει   την εισήγηση στην  Τεχνική 

Υπηρεσία προκειµένου  να επανεξετάσουν την συγκεκριµένη περίπτωση για την χορήγηση της εν λόγω 

άδειας στάθµευσης ΑΜΕΑ καθ υπέρβαση  ,για κοινωνικούς και ηθικούς λόγους   εφόσον η 

ενδιαφερόµενη είναι υπέργηρος και ψηφίζει την πρότασή του. 

Ο Πρόεδρος προτείνει  να γνωµοδοτήσουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την χορήγηση της  θέσης 

στάθµευσης οχήµατος στην οδό Γ.Λειβαδά 21 για την κ. ∆ιονυσία Αλεξανδράτου . 

Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν : Ηλίας Κουρκουµέλης_ Αποστολάτος Γεράσιµος_ Κεκάτος 

Ευάγγελος_ Καστιβ’ελης Γεώργιος και Βανδώρος Παναγής. 

και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ.  981/22-05-2018  εισήγηση    της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

•  την 9/2018 απόφαση της   ∆ηµοτικής   Κοινότητας   Αργοστολίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

                                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί θετικά επί του αιτήµατος της κ. Αιµιλίας Αλεξανδράτου   και εισηγείται πρόταση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  χορήγηση   µίας (1) θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ (διαστάσεων 6x2m) στην 

οδό Γερ. Λειβαδά 21 στο Αργοστόλι, µπροστά από την οικία της κας ∆ιονυσίας Αλεξανδράτου (Γερ. 

Λειβαδά 21 & Ιωσήφ Μοµφεράτου), για το ΙΧ όχηµα ΚΕΑ-5570. 

 (Σε περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, λάβει θετική, µε τη χορήγηση 

της θέσης στάθµευσης, απόφαση, απαιτείται να τεθεί το χρονικό όριο ισχύος αυτής, να καθοριστούν οι 

προϋποθέσεις παύσης ισχύος της και ο τρόπος χρονικής παράτασής της, να δικαιολογηθεί η 

προµήθεια και υλοποίηση της απαιτούµενης κατακόρυφης και οριζόντιας οδικής σήµανσης σύµφωνα 

µε τον ΚΟΚ και να δηλωθεί η συνέχιση των ενεργειών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την παροχή 

έγκρισης, από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου.) 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   47   /2018                                                                        Α∆Α: Ψ∆4ΖΩΕ5-Λ72 

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και β) 

για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-
05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το  1ο  
θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης α)για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών 
πωλητών και β) για ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 
159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας) θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 
από  6-08-2018  εισήγηση της  Προϊσταµένης του τµήµατος   Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης Κατσιβέλη  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:             
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') ορίζεται ότι αρµόδια αρχή 
έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος 
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της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Με την αριθ. 563/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
µεταβιβάστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου η αρµοδιότητα 
χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου. 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') η άδεια 
παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες 
αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α' 151), 
Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής υπαίθριες αγορές, 
καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α')η  άσκηση της υπαίθριας 
εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την έκδοση σχετικής άδειας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα εξής 
δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός 
Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην 
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας  
Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του 
άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν 
άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την 
περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή 
πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου  
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το 
πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την 
άδεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως 
αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα 
εξής δικαιολογητικά: 
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται 
τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα 
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το 
σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, 
όταν η ισχύς τους έχει λήξει.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι 
δικαιούχοι επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 µέχρι και δύο (2) 
µήνες πριν τη συγκοµιδή: 
α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης 
Καλλιέργειας /Εκτροφής ΕΛΓΑ,   
β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι εκτιµώµενες 
ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο 
ή στάσιµο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό 
διάστηµα που ο παραγωγός επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν 
ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος 
συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, 
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σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το 
20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει συµπληρωµατική ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης, µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την 
αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες (π.χ. 
σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συγκοµιδή.  
2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να 
υποβάλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της 
ιδιότητάς του ως επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία 
ηµεροµηνία ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια 
επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε 
λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 32». 
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της 
άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €), για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία 
ευρώ (3 €)  και για κάθε ανανέωση άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε 
ευρώ (15 €).  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά: 

1. Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 20026/27-7-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 19983/27-7-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18325/10-7-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΤΣΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20966/6-8-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ  

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 8899/30-3-2018  

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

            

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  

Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση όλων  των παραπάνω αιτηµάτων για την χορήγηση και 
ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών και για την  ανανέωση αδειών επαγγελµατιών πωλητών 
υπαιθρίου εµπορίου , διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν 
τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (περί µεταβίβασης αρµοδιότητας  στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) 

• την εισήγηση  του Τµήµατος  Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου .  

• και την εισήγηση του Προέδρου :  
          



 161 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την  ανανέωση των  αδειών στους παρακάτω παραγωγούς  πωλητές και 
επαγγελµατίες :  

1. . Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 
20026/27-7-2018 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΣΥΝΟ∆ΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
19983/27-7-2018 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
18325/10-7-2018 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

3 ΤΣΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
20966/6-8-2018 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ  

 

2. Α∆ΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
8899/30-3-2018 

 

 
διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  48 /2018                                                        Α∆Α:6Ζ9∆ΩΕ5-ΣΨ∆ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  παραχώρηση 

χρήσης αύλειου  χώρου στο ΞΕΝΙΑ για την διεξαγωγή φεστιβάλ  100 χρόνια Κ.Κ.Ε.  

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 2ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
για την  παραχώρηση  χρήσης αύλειου  χώρου στο ΞΕΝΙΑ για την διεξαγωγή φεστιβάλ  100 χρόνια 
Κ.Κ.Ε.» , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  30/23-07-2018  ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.5/2018  συνεδριάσεως του Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 23/7/2018. 
   Αριθµ. Απόφασης  30/2018                                Περίληψη 
                                                            Παραχώρηση χώρου στo ΞΕΝΙΑ  
 Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
σήµερα τις 23/7/2018 ηµέρα εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 19.00  συνήλθε σε  συνεδρίαση το 
συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε 
σε όλα τα µέλη του Συµβουλίου  σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη 
απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 8 ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
 ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                                ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                                        
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 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                             ∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                   
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                                  ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                        
  ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                         

 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε  το 2ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
σχετικά µε αίτηση αρ.πρωτ.116/2018 της Ταµειακής Επιτροπής Κεφαλονιάς και Ιθάκης του  ΚΚΕ και 
της ΚΝΕ για παραχώρηση του αύλειου χώρου του ΞΕΝΙΑ την Κυριακή 2/9/2018 από τις 6.00 πµ ως τις 
2.00 πµ της ∆ευτέρας 3/9/2018 για την διεξαγωγή φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ και 50 χρόνια ΚΝΕ. 
Ο πρόεδρος πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος για τις ώρες και τις ήµερες που αναγράφει η αίτηση. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο  
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα  αποφάσισε σχετικά µε την αίτηση 
αρ.πρωτ. 116/2018 της Ταµειακής Επιτροπής Κεφαλονιάς και Ιθάκης του  ΚΚΕ και της ΚΝΕ για 
παραχώρηση του αύλειου χώρου του ΞΕΝΙΑ την Κυριακή 2/9/2018 από τις 6.00 πµ ως τις 2.00 πµ της 
∆ευτέρας 3/9/2018 για την διεξαγωγή φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ και 50 χρόνια ΚΝΕ, να παραχωρηθεί ο 
χώρος για τις ώρες και τις ήµερες που αναγράφει η αίτηση. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  30/2018. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                     Αργοστόλι 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 
                                        Ο    Πρόεδρος του Συµβουλίου      
                                           ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ           
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
την   παραχώρηση του αύλειου χώρου του ΞΕΝΙΑ την Κυριακή 2/9/2018 από τις 6.00 πµ ως τις 2.00 πµ 
της ∆ευτέρας 3/9/2018 στην  Τοµεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του  ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την 
διεξαγωγή φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ και 50 χρόνια ΚΝΕ  
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αριθ.  30/2018 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ,  
Για την   παραχώρηση του αύλειου χώρου του ΞΕΝΙΑ την Κυριακή 2/9/2018 από τις 6.00 πµ ως τις 

2.00 πµ της ∆ευτέρας 3/9/2018 στην  Τοµεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς και Ιθάκης του  ΚΚΕ και της ΚΝΕ 

για την διεξαγωγή φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ και 50 χρόνια ΚΝΕ. 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  49  /2018                                                              Α∆Α: 68ΘΦΩΕ5-ΣΥΙ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την  διατήρηση 

διαµορφωµένης επιφανείας ράµπας στην απόληξη πεζοδροµίου στα  Τζανετάτα Σάµης. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 3ο  

Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης 

για την  διατήρηση διαµορφωµένης επιφανείας ράµπας στην απόληξη πεζοδροµίου στα  

Τζανετάτα Σάµης.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την    µε αρίθµ. πρωτ.  7196/5-05-2018  

εισήγηση  του αναπληρωτή  Προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ.  Καλογερόπουλου 

Θεόδωρου στο οποίο  αναφέρει τα παρακάτω:  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  5 /2018 γνωµοδότηση του 

Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γριζάτων     σύµφωνα µε την οποία οµόφωνα  αναφέρουν  πως 

επειδή δεν έχουν  τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις δεν δύνανται να πάρουν απόφαση σχετικά µε το 

αναφερόµενο θέµα και αρµόδια είναι η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Επίσης Βεβαιώνουν ότι πριν 

γίνει το έργο του δρόµου από την Π.Ε Κεφαλληνίας υπήρχε η αναφερόµενη ράµπα.  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος προτείνει  να γνωµοδοτήσουν στο ∆.Σ πρόταση για την διατήρηση της διαµορφωµένης 

επιφάνειας ράµπας ,που βρίσκεται στην απόληξη (κατά µήκος  πέρας) του πεζοδροµίου , έµπροσθεν 

της εισόδου οικίας φερόµενης ιδιοκτησία κ. Κοκκίνου Ευαγγελίας στα όρια του Οικισµού Τζανετάτων 

Σάµης , όπως αυτή αναπροσαρµόσθηκε από την Περιφερειακή Ενότητας Κεφαλληνίας και υφίσταται 

στην οδική θέση. 

και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την µε αρίθµ. πρωτ.  10562/10923/30-05-2018 /2017/16-04-2018  εισήγηση    της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  

•  την 5/2018 απόφαση της   Τοπικής Ενότητας Γριζάτων  

•  Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 

 Για την  διατήρηση της διαµορφωµένης επιφάνειας ράµπας ,που βρίσκεται στην απόληξη (κατά 

µήκος  πέρας) του πεζοδροµίου , έµπροσθεν της εισόδου οικίας φερόµενης ιδιοκτησία κ. Κοκκίνου 

Ευαγγελίας στα όρια του Οικισµού Τζανετάτων Σάµης , όπως αυτή αναπροσαρµόσθηκε από την 

Περιφερειακή Ενότητας Κεφαλληνίας και υφίσταται στην οδική θέση. 

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

                                                                                                                     Βανδώρος Παναγής                                                                                            
                                                                                                                     Κεκάτος Ευάγγελος                                                                      
                                                                                                                Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                             
                                                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος      
                                                                                                                   Κατσιβέλης Γεώργιος   

                                                                                                                                               
   Κουρκουµέλης Ηλίας 
         Α/∆ήµαρχος  
 


