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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

της  14ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την    16η  Νοεµβρίου    
2018  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  16  η   Νοεµβρίου του έτους  2018, ηµέρα  Παρασκευή     και ώρα 11: 30  το 
πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  31072/12-11-2018 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                                                                                 Γάκης Μιχαήλ 
2. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                      Βανδώρος Παναγής                                                              
3. Κεκάτος Ευάγγελος                                                                 Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                          Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                                                                                                                                                            
5. Γαρµπή Σοφία (Αναπληρωµατικό Μέλος)                                               Παρίσης Ηλίας 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   55  /2018                                   Α∆Α: 60ΗΑΩΕ5-3ΦΘ 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου 
εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας). 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο στην 
Προϊσταµένη του τµήµατος   Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  
Αφροδίτης Κατσιβέλη  η οποία εισηγούµενη το  1ο  θέµα ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης  για 
χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου σύµφωνα µε την 159/14-
05-2018 απόφαση ∆.Σ (µεταβίβαση αρµοδιότητας)» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από  
1-10-2018  εισήγηση της  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:                          
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έκδοση - ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εµπορίου. 
 
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 
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. 
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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, 
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 
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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. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 27716/11-10-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 29908/30-10-2018 ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ 

3 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΚΤΩΡ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

30672/7-11-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΕΛΙ 

Β. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 31589/16-11-2018 ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ 

 
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, διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  
του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις της έκδοσης τους . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Σαµούρης Σπυρίδων  
Κεκκάτος Ευάγγελος – Γαρµπή Σοφία  . 
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 :  
          

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την  ανανέωση και έκδοση των  αδειών στους παρακάτω παραγωγούς  πωλητές  :  
 
                                                       Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 27716/11-10-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

2 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 29908/30-10-2018 ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ 

3 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΚΤΩΡ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

30672/7-11-2018 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΕΛΙ 

Β. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 31589/16-11-2018 ΕΙ∆Η ΑΛΙΕΙΑΣ 

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

 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  56  /2018                                                     Α∆Α: 60Ι8ΩΕ5-∆ΜΓ 
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  ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τις θέσεις των κάδων στις Τοπικές Κοινότητες Βλαχάτων & 

Λουρδάτων. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 9ο  

Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τις θέσεις των κάδων στις Τοπικές Κοινότητες 

Βλαχάτων & Λουρδάτων». 

.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την     µε αρίθµ. πρωτ.  27756//12-10-2018 εισήγηση  του   

Προϊσταµένου  της ∆/νσης Καθαριότητας και Κοιν/στων Χώρων κ. Παναγή ∆ελακά   στην οποία 

αναφέρει τα παρακάτω:  

                                                                                                           Αρ. πρωτ.: .27756 

                 ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε θέσεις κάδων στις Τοπικές Κοινότητες Βλαχάτων και Λουρδάτων.» 

                               ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 

                                ΠΡΟΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Υποβάλλονται συνηµµένα: 

- Οι υπ. αρ.11400/2-5-2018, 22833/28-8-2018 αιτήσεις του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 

Βλαχάτων (µε συν..φωτογραφικό υλικό). 

- Η υπ. αρ. 3/06-10-2018 Γνωµοδοτική απόφαση της Τ.Κ Βλαχάτων µε το υπ. αρ.27258/09-10-2018 

διαβιβαστικό της. 

- Η υπ. αρ. ……………………………. * ……………………… Γνωµοδοτική απόφαση της Τ.Κ 

Λουρδάτων. 

- Σχετικό απόσπασµα χάρτη, προτεινόµενων θέσεων κάδων απορριµµάτων. 

Έχοντας υπόψη : 

-Τον Ν.3852/10 το άρθρο 84 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου 

της Τ.Κ, το άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν µε το νέο Ν.4555/2018 

- Την υπ.αριθµ.86/13 Απόφαση του ∆.Σ έγκρισης του Κανονισµού Καθαριότητας & Κ.Χ του ∆ήµου 

Κεφ/νιάς . 

- Το Ν 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 79 παρ.1 α3. 

-Τις Υ.Α: Η.Π 50910/2727/16-12-03 ΦΕΚ 1909Β , Η.Π13588/725/ΦΕΚ383/28-03-06 όπως τροποπ. µε 

τον Ν4042/2012 ΦΕΚ 24/13-02-12 

- Το άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Κεφ/νιάς σχετικά µε την αρµοδιότητα της Υπηρεσίας µας να 

προσδιορίζει τα σηµεία και να µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων & ανακύκλωσης. 

-Τις ιδιαιτερότητες των θέσεων τοποθέτησης τροχήλατων κάδων απορριµµάτων από απόψεως 

ασφάλειας, λειτουργικότητας, υγείας και ποιότητας ζωής και το ανάγλυφο της υπόψη περιοχής. 

- Τις καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
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- Το γεγονός ότι η υφιστάµενη θέση κάδων (µε περίπου 10 κάδους) στην Τ.Κ. Βλαχάτων δηµιουργεί 

προβλήµατα συσσώρευσης απορριµµάτων, αισθητικής και υγιεινής. 

-Το γεγονός ότι προϋπήρχαν οι υφιστάµενες θέσεις στην Τ.Κ.Βλαχάτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα 

όπως αυτά που δηµιουργούνται τώρα µετά την συγκέντρωση τους στο συγκεκριµένο σηµείο (οικόπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας (?)). 

Κατόπιν των ανωτέρω 

Προτείνουµε: 

Α.. Σε ότι αφορά την Τ.Κ Βλαχάτων, να αποµακρυνθούν όλοι οι κάδοι από τα οοικόπεδο της 

Περιφερειακής Ενότητας - Βασικό αίτηµα της Τ.Κ – και το οικόπεδο αυτό να περιφραχθεί (µε µέριµνα 

του Προέδρου της.) 

- Παράλληλα στο σηµείο αυτό , αφού γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και εκτός του περιφραγµένου 

πλέον οικοπέδου, να παραµείνουν µόνο (2) πράσινοι και (2) µπλε, σε µικρή κατάλληλη εσοχή. 

Οι υπόλοιποι κάδοι να διαµοιραστούν ως εξής: 

-Τρείς (2 + 1) κάδοι να τοποθετηθούν µετά την στροφή (ενδεικτικά ιδιοκτ. κ Γαρµπή) και αριστερά). 

-Σχετικά µε την προτεινόµενη από την Τ.Κ θέση, έµπροσθεν µάνδρας Πολιτιστικού Συλλόγου «Αίνος», 

ήδη µε την παρούσα Εισήγηση προτείνεταιπλησίον, περίπου στα 30µ . 

- Ένας (1) κάδος (ενδεικτικά «ταβέρνα Σπύρου», 

-όπως πρόταση και της Τ.Κ. και δύο (2) στο γεφύρι του Λουρδά. 

-Σχετικά µε την προτεινόµενη από την Τ.Κ θέση , έναντι Ξενοδοχείου «Φιόνα» (στην παλαιά 

Επαρχιακή οδό ) , υπάρχουν ήδη εκεί κάδοι και παραµένουν. 

-Σχετικά µε παλαιά Επαρχ. οδό πριν τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα «Τζανετάτου» να παραµείνουν 

δυο ( 2 ) , ως πρόταση της Τ.Κ. 

Οι λοιποί υφιστάµενοι κάδοι παραµένουν στις θέσεις τους. 

∆ηλαδή ουσιαστικά η ανάπτυξη των κάδων στον παλιό ενετικό δρόµο παραµένει ως έχει. 

Για την Τ.Κ Λουρδάτων , από την οποία δεν λάβαµε γνωµοδοτική Απόφαση της , προτείνουµε ως 

έχουν οι υφιστάµενες θέσεις, και επιπλέον 2 κάδοι ως συνηµµένο διάγραµµα (γεφύρι Λουρδά) και 

όποια άλλη επιπλέον µε µέριµνα του προέδρου της. 

Η υλοποίηση των θέσεων θα γίνει από την Ε∆ΑΚΙ και η εξασφάλιση τυχόν απαιτούµενης σήµανσης , 

διαγράµµισης, πάκτωσης, από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Β. Για να υπάρξει γενικότερα, αποφόρτιση των κάδων, η Ε∆ΑΚΙ σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο κάθε 

Τ.Κ, να εφοδιάσει µε κατάλληλους κάδους όσους επαγγελµατίες επιθυµούν (και διαθέτουν το χώρο) 

για καλύτερη και προγραµµατισµένη αποκοµιδή. 

Γ. Για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα, στην παραλία Λουρδά και στη θέση του οικοπέδου (της Π.Ε) στα 

Βλαχάτα κρίνουµε σκόπιµο αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις (από την Ε∆ΑΚΙ σε 

συνεργασία µε τον ∆ήµο και την 
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Υπηρεσία µας για την εκπόνηση σχετικής µελέτης), µελλοντικά να δροµολογηθεί η υλοποίηση δύο 

θέσεων υπόγειων κάδων. 

  

 [Σηµ.:*Αν και ζητήθηκε και η γνωµοδοτική απόφαση της Τ.Κ Λουρδάτων δεν 

µας κοινοποιήθηκε, σε εύλογο χρόνο.] 

Η Απόφαση παρακαλούµε όπως κοινοποιηθεί : 

1. Α/∆ήµαρχο ∆.Ε Λειβαθούς 

2. Α/∆ήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

3. Τ.Κ. Βλαχάτων 

4. Τ.Κ Λουρδάτων 

5. Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε 

6. ∆/νση Καθαριότητας ∆ήµου 

 

Αργοστόλι  12-10-2018                         

        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

    ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ                                                ∆ΕΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  από  29-10-2018 γνωµοδότηση 

του Προέδρου του Συµβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Λουρδάτων  κ. Χρήστου Μαγουλά    σύµφωνα 

µε την οποία  προτείνει τις  παρακάτω θέσεις τοποθέτησης κάδων :  

∆ύο θέσεις στο ΛΑΡΑ HOTEL 

∆ύο θέσεις στο ΑΡ∆ΑΒΕΒΗΣ  HOTEL 

Πέντε  θέσεις στο STUDIO ΛΟΒΙ∆ΗΣ 

Μία θέση στο Κοινοτικό Γραφείο. 

Επίσης προτείνει να µπούν νέοι κάδοι µε καπάκια  στις παρακάτω θέσεις:  

∆ύο κάδοι έναντι πλατάνου –βρύσης (παλιά θέση )  

∆ύο κάδοι στην θέση γεφύρι(παλιά θέση ) 

Ένας κάδος 70φωλιές (παλιά θέση ) 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος προτείνει  να εγκρίνουν ως έχει την µε αρίθµ. πρωτ.  27756//12-10-2018 εισήγηση  του   

Προϊσταµένου  της ∆/νσης Καθαριότητας και Κοιν/στων Χώρων κ. Παναγή ∆ελακά   για την θέση των 

κάδων στην Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων και επίσης να εγκρίνουν τις προτεινόµενες από τον  Πρόεδρο 
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του Συµβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Λουρδάτων  κ. Χρήστου Μαγουλά   τις  θέσεις των κάδων 

στην Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Σαµούρης Σπυρίδων  

Κεκκάτος Ευάγγελος – Γαρµπή Σοφία  . 

και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

•  την µε αρίθµ. πρωτ.  27756//12-10-2018 εισήγηση του  Προϊσταµένου  της ∆/νσης 
Καθαριότητας και Κοιν/στων Χώρων  

• την  από  29-10-2018 γνωµοδότηση του Προέδρου του Συµβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας 
Λουρδάτων      

• την  υπ. αρ. 3/06-10-2018 Γνωµοδοτική απόφαση της Τ.Κ Βλαχάτων µε το υπ. αρ.27258/09-
10-2018 διαβιβαστικό . 

                   και την πρόταση του Προέδρου: 

 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Για την Τοπική Κοινότητα  Βλαχάτων : να αποµακρυνθούν όλοι οι κάδοι από τα οικόπεδο της 

Περιφερειακής Ενότητας -– και το οικόπεδο αυτό να περιφραχθεί (µε µέριµνα του Προέδρου της.) 

- Παράλληλα στο σηµείο αυτό , αφού γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και εκτός του περιφραγµένου 

πλέον οικοπέδου, να παραµείνουν µόνο (2) πράσινοι και (2) µπλε, σε µικρή κατάλληλη εσοχή. 

Οι υπόλοιποι κάδοι να διαµοιραστούν ως εξής: 

-Τρείς (2 + 1) κάδοι να τοποθετηθούν µετά την στροφή (ενδεικτικά ιδιοκτ. κ Γαρµπή) και αριστερά). 

-Σχετικά µε την προτεινόµενη από την Τ.Κ θέση, έµπροσθεν µάνδρας Πολιτιστικού Συλλόγου «Αίνος», 

ήδη µε την παρούσα Εισήγηση προτείνεταιπλησίον, περίπου στα 30µ . 

- Ένας (1) κάδος (ενδεικτικά «ταβέρνα Σπύρου», 

-όπως πρόταση και της Τ.Κ. και δύο (2) στο γεφύρι του Λουρδά. 

-Σχετικά µε την προτεινόµενη από την Τ.Κ θέση , έναντι Ξενοδοχείου «Φιόνα» (στην παλαιά 

Επαρχιακή οδό ) , υπάρχουν ήδη εκεί κάδοι και παραµένουν. 

-Σχετικά µε παλαιά Επαρχ. οδό πριν τα ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα «Τζανετάτου» να παραµείνουν 

δυο ( 2 ) , ως πρόταση της Τ.Κ. 

Οι λοιποί υφιστάµενοι κάδοι παραµένουν στις θέσεις τους. 

∆ηλαδή ουσιαστικά η ανάπτυξη των κάδων στον παλιό ενετικό δρόµο παραµένει ως έχει. 

1. Για την Τοπική Κοινότητα  Λουρδάτων: 
 ∆ύο θέσεις στο ΛΑΡΑ HOTEL 

∆ύο θέσεις στο ΑΡ∆ΑΒΕΒΗΣ  HOTEL 

Πέντε  θέσεις στο STUDIO ΛΟΒΙ∆ΗΣ 
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Μία θέση στο Κοινοτικό Γραφείο. 

Επίσης προτείνει να µπούν νέοι κάδοι µε καπάκια  στις παρακάτω θέσεις:  

∆ύο κάδοι έναντι πλατάνου –βρύσης (παλιά θέση )  

∆ύο κάδοι στην θέση γεφύρι(παλιά θέση ) 

Ένας κάδος 70φωλιές (παλιά θέση ). Επίσης,  

Α. Η υλοποίηση των θέσεων θα γίνει από την Ε∆ΑΚΙ και η εξασφάλιση τυχόν απαιτούµενης σήµανσης 

, διαγράµµισης, πάκτωσης, από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Β. Για να υπάρξει γενικότερα, αποφόρτιση των κάδων, η Ε∆ΑΚΙ σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο κάθε 

Τ.Κ, να εφοδιάσει µε κατάλληλους κάδους όσους επαγγελµατίες επιθυµούν (και διαθέτουν το χώρο) 

για καλύτερη και προγραµµατισµένη αποκοµιδή. 

Γ. Για ακόµη καλύτερα αποτελέσµατα, στην παραλία Λουρδά και στη θέση του οικοπέδου (της Π.Ε) 

στα Βλαχάτα κρίνουµε σκόπιµο αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούµενες πιστώσεις (από την Ε∆ΑΚΙ σε 

συνεργασία µε τον ∆ήµο και την 

Υπηρεσία μας για την εκπόνηση σχετικής μελέτης), μελλοντικά να δρομολογηθεί η 

υλοποίηση δύο θέσεων υπόγειων κάδων. 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  57 /2018                                                                Α∆Α: ΨΩΗ5ΩΕ5-1Υ1    
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  για την τοποθέτηση τιµητικής πλάκας 

στην Τοπική Κοινότητα ∆αυγάτων. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 3ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  για την 
τοποθέτηση τιµητικής πλάκας στην Τοπική Κοινότητα ∆αυγάτων.» , θέτει υπόψη των Μελών της 
Επιτροπής τα παρακάτω :  
 
 Με το από 18-07-2018 αίτηµά τους προς τον  Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων  κ. 
Σπυρίδωνα Βαγγελάτο  η Τ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Κ.Κ.Ε ζητούν την παραχώρηση του χώρου 
της πλατείας ∆αυγάτων για πραγµατοποίηση εκδήλωσης στα πλάισια του εορτασµού 100 χρόνων του 
Κ.Κ.Ε και την τοποθέτηση πλάκας µε τα ονόµατα δέκα αγωνιστών . 
Με το από 27-07-2018 απαντητικό έγγραφο ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων  κ. 
Σπυρίδωνας Βαγγελάτος εκφράζουν την   σύµφωνη γνώµη τους για την πραγµατοποίηση της 
εκδήλωσης σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αίτησή της Τ.Ε Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Κ.Κ.Ε. 
Τέλος µε την αρίθµ. πρωτ. 24194/24-10-2018 εισήγησή του ο Αναπληρωτής Προιστάµενος της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καλογερόπουλος Θεόδωρος εισηγούνται θετικά για την  τοποθέτηση 
ανοµοιόµορφης Πλάκας αναγραφής δέκα ονοµάτων αγωνιστών  κατοίκων της  Τοπικής Κοινότητας 
∆αυγάτων  η οποία θα τοποθετηθεί σε κοινό σηµείο στην Κεντρική Πλατεία της  Τοπικής Κοινότητας  
∆αυγάτων  . 
                                             
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

θετικά για την  τοποθέτηση ανοµοιόµορφης Πλάκας αναγραφής δέκα ονοµάτων αγωνιστών  κατοίκων 

της  Τοπικής Κοινότητας ∆αυγάτων  η οποία θα τοποθετηθεί σε κοινό σηµείο στην Κεντρική Πλατεία 

της  Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων  . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Σαµούρης Σπυρίδων  

Κεκκάτος Ευάγγελος – Γαρµπή Σοφία  . 
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και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010, 

• το από 18-07-2018 αίτηµά του Κ.Κ.Ε  προς τον  Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας  
∆αυγάτων   

• το από 27-07-2018 απαντητικό έγγραφο ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων   

• την αρίθµ. πρωτ. 24194/24-10-2018 εισήγησή του  Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

• την εισήγηση του Προέδρου:  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :   
Για την  τοποθέτηση ανοµοιόµορφης Πλάκας (σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη  φωτογραφία στην 

εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)   αναγραφής δέκα ονοµάτων αγωνιστών  κατοίκων της  

Τοπικής Κοινότητας ∆αυγάτων  η οποία θα τοποθετηθεί σε κοινό σηµείο στην Κεντρική Πλατεία της  

Τοπικής Κοινότητας  ∆αυγάτων  . 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  58 /2018                                                               Α∆Α: 67ΡΧΩΕ5-ΟΕΖ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  για την κοπή δένδρων σε τάφρο 

απορροής όµβριων στην ΒΙΠΕ. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος  
  το 4ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  για την κοπή 
δένδρων σε τάφρο απορροής όµβριων στην ΒΙΠΕ.» , θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε 
αρίθµ. πρωτ. 28612 /18-10-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας κ. 
Τουµάση Χαράλαµπου η οποία αναλυτικά έχει ως  εξής :  

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛOΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

   

                             

 

 

 

 

 

Αργοστόλι,18-10 -2018 

Αριθ. Πρωτ.: 28612 

Ειδ. Πρωτ.: 816 

Ταχ. ∆/νση       

                        

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο       

FAX      

Email     

: Κτίριο Ξενία  

  Αργοστόλι – 281 00 

: Ε. Λουκέρη  

: 2671362660 

: 2671362660         

: loukeri@kefallonia.gov.gr                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

ΠΡΟΣ :  

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής   

∆ήµου Κεφαλλονιάς 

ΚΟΙΝ: 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλιου 

Αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας 
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ΘΕΜΑ: 

 

Κοπή  δένδρων σε τάφρο απορροής όµβριων στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου 

 
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την από 17-10-2018 εισήγηση της υπηρεσίας µας που αφορά κοπή δέντρων εντός της κοίτης 

της περιµετρικής τάφρου απορροής όµβριων υδάτων στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου για λόγους αντιπληµµυρικής προστασίας και 
παρακαλούµε για τις ενέργειες σας σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν.3852/10. 
 

  
  

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 
 

Χαράλαµπος Τουµάσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Συνηµµένα 

1) Η από 17-10-2018 εισήγηση  

2) Η αριθ. πρωτ. 98428/22469/2-11-2015 αίτηση των επαγγελµατιών και 

ιδιοκτήτων ακινήτων της ΒΙΠΕ Αργοστολίου 

3) Η αριθ. πρωτ. 27146/8-10-18  έκθεση αυτοψίας του Γεωπόνου Π.Ε. κ 

Μιχελή Χριστόφορου    

4) Το αριθ. πρωτ. 143724/11-7-18 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών  

5) Το αριθ. πρωτ. 16192/19-6-18 έγγραφο µας  

6) Φωτογραφίες  

 

  

 
 
ΘΕΜΑ : Κοπή  δένδρων σε τάφρο απορροής όµβριων στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου   

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΠΡΟΣ  

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 

Με την αριθ. πρωτ. 98428/22469/2-11-2015 αίτηση τους οι επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες ακινήτων της 
ΒΙΠΕ Αργοστολίου ζητούν να γίνει καθαρισµός της περιµετρικής τάφρου επειδή οι  καταστροφικές πληµµύρες του 
2015 προκάλεσαν καταστροφές στις περιουσίες τους.  

Μετά από αυτοψία της υπηρεσίας µας τα δυο τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι απαιτείται να γίνει 
καθαρισµός –αποκατάσταση της κοίτης της τάφρου µε αποµάκρυνση φερτών υλικών καθώς και κοπή µικρών 
δέντρων  που βρίσκονται εντός της κοίτης της τάφρου που εµποδίζουν την οµαλή απορροή των όµβριων υδάτων. 

Συγκεκριµένα κατά µήκος και εντός της κοίτης της τάφρου φύονται τα εξής δένδρα που πρέπει να κοπούν: 
πέντε αγριελιές, µια ακακία, ένα πουρνάρι, οχτώ κυπαρίσσια και δυο πεύκα, συνολικά δεκαεφτά δένδρα. 

Από το 2015 µέχρι σήµερα η υπηρεσία µας δέχεται οχλήσεις από τους αιτούντες για τον καθαρισµό της 
τάφρου. 

Για το έτος 2018 έχει συνταχθεί µελέτη από την υπηρεσία µας για τις απαιτούµενες εργασίες συνολικής 
δαπάνης 7.000€ (µε ΦΠΑ). 



 186 

Η τάφρος αυτή βρίσκεται σε χώρο φυσικού πρασίνου σύµφωνα µε το Π.∆. 18-7-1992 (ΦΕΚ 1009 
∆’/1992).  

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.4067/12  
2. Των άρθρων 65 και 73 του Ν.3852/10 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 
Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κεφαλλονιάς για έγκριση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Κεφαλλονιας για την κοπή των δέντρων που βρίσκονται εντός της κοίτης της περιµετρικής τάφρου στη 
ΒΙΠΕ Αργοστολίου για την οµαλή ροη των όµβριων υδάτων για λόγους αντιπληµµυρικής προστασίας. 
 

Αργοστόλι, 17-10-2018 
   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Σχεδιασµού & Πρόληψης Πολιτικής Προστασίας 
  
  
  
  

Ελένη Λουκέρη Χαράλαµπος Τουµάσης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Πολιτικός Μηχανικός 

             
 
Στην συνέχεια   ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την αρίθ. 40/2018 απόφαση της 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία κατά πλειοψηφία γνωµοδοτεί   για την κοπή 
των δένδρων στην τάφρο απορροής όµβριων υδάτων στην ΒΙΠΕ για να υπάρξει οµαλή ροή των 
όµβριων υδάτων για λόγους αντιπληµµυρικής προστασίας.                       
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
Ο κ. Αραβαντινός ∆ιονύσιος επισηµαίνει ότι το κόψιµο των δένδρων στην τάφρο πρέπει να γίνει  µε 
φειδώ  και µόνο για τα δένδρα που ενοχλούν  την ροή των υδάτων. 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

θετικά για την  κοπή  των δένδρων στην τάφρο στην ΒΙΠΕ   µε φειδώ  και µόνο για τα δένδρα που 

ενοχλούν  την ροή των υδάτων. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας –Αραβαντινός ∆ιονύσιος- Σαµούρης Σπυρίδων  

Κεκκάτος Ευάγγελος – Γαρµπή Σοφία  . 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010, 

• την µε αρίθµ. πρωτ. 28612 /18-10-2018 εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας κ. Τουµάση Χαράλαµπου µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά : 1)  Η από 17-10-2018 
εισήγηση 2) Η αριθ. πρωτ. 98428/22469/2-11-2015 αίτηση των επαγγελµατιών και ιδιοκτήτων ακινήτων 
της ΒΙΠΕ Αργοστολίου3) Η αριθ. πρωτ. 27146/8-10-18  έκθεση αυτοψίας του Γεωπόνου Π.Ε. κ Μιχελή 
Χριστόφορου   4) Το αριθ. πρωτ. 143724/11-7-18 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών 5) Το αριθ. πρωτ. 
16192/19-6-18 έγγραφο µας 6) Φωτογραφίες   

• την εισήγηση του Προέδρου:  
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                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο :   
Για την  κοπή  των δένδρων που βρίσκονται εντός της κοίτης της περιµετρικής τάφρου στη ΒΙΠΕ 

Αργοστολίου µε φειδώ  και µόνο για τα δένδρα που ενοχλούν  την ροή των όµβριων  υδάτων για 

λόγους αντιπληµµυρικής προστασίας.                       

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

                                                                                                                    Σαµούρης Σπυρίδων                                                     
                                                                                                                    Κεκάτος Ευάγγελος                                                                 
                                                                                                               Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                          
                                                                                                                           Γαρµπή Σοφία  
                          
  Ηλίας Κουρκουµέλης  
 
  Α/ ∆ήµαρχος  
                                                           
 


