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

της  19ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   7η  Νοεµβρίου   
2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα  7 η   Νοεµβρίου του έτους  2017, ηµέρα Τρίτη      και ώρα 
 12: 00  το  µεσηµέρι  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  34266/30-10-2017 
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                                                                           Βανδώρος Παναγής                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                             Παρίσης Ηλίας  

3.  Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                           

4.   Γάκης Μιχαήλ                                                                           Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                                                                                                 
5.   Κατσιβέλης Γεώργιος (Αναπληρωµατικό Μέλος)                       Κεκάτος Ευάγγελος                                                                          

                                                                    

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  73 /2017                                                                Α∆Α: 6ΤΟΘΩΕ5-ΗΨΑ 
ΘΕΜΑ : 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. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης θέτει προς συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέµα «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.» και ζητά από τα Μέλη να 
ψηφίσουν για  το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του  εν λόγω θέµατος  και  την ένταξή του στην ηµερήσια διάταξη .  
Αφού όλα τα Μέλη (Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος  –Μοσχονάς Αλέξανδρος  –Γάκης 
Μιχαήλ   και  Κατσιβέλης Γεώργιος ) ψηφίσουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  και  την ένταξή του 
στην ηµερήσια διάταξη  ο  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 35165/6-11-2017 
διαβιβαστικό του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης της Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Γεράσιµου 
Παυλάτου σύµφωνα  µε το οποίο διαβιβάζει την εισήγηση 1ου Θέµατος  εκτός  της ηµερήσιας διάταξης 
«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.» του υπάλληλου  κ. Κων/νου  Ματράγκου Αγρ. & Τοπογράφου Μηχανικού η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:    
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αρίθµ. 11/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  Κοινότητας 
Ληξουρίου  σύµφωνα µε την οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί θετικά για την έγκριση της υψοµετρικής µελέτης της 
οδού µεταξύ των Ο.Τ 216 και 220 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Τέλος θέτει υπόψη της Επιτροπής την Τεχνική Έκθεση του Μελετητή  Πολιτικού Μηχανικού  κ. Κων/νου Ρουχωτά 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει την θετική γνωµοδότηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της υψοµετρικής 
µελέτης της οδού µεταξύ των Ο.Τ 216 και 220 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ληξουρίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος – Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς 
Αλέξανδρος και Κατσιβέλης Γεώργιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  
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• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την σχετική Τεχνική Έκθεση   

• την  11/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής   Κοινότητας Ληξουρίου 
και την εισήγηση του Προέδρου  :  

 
                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εισηγείται πρόταση για  την έγκριση της υψοµετρικής µελέτης 
της οδού µεταξύ των Ο.Τ 216 και 220 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     74  /2017                                                               Α∆Α: 7∆Π∆ΩΕ5-32Κ 
 
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 εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» στην οποία σύµφωνα µε το αρίθµ. πρωτ.  34267/30-10-2017 
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   κοινοποιήθηκε η µε αριθ. πρωτ. 34266/30-10-2017 
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 1ο   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. 34121/27-10-2017αίτησή του  στην οποία  αναφέρει τα παρακάτω:  
Σε συνέχεια της από   28-09-2017 αίτηση µας για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της εγκατάστασής µας και 
αφού έχουµε εκπονήσει την αναγκαία µελέτη , συνοδευόµενη από τα νόµιµα σχέδια µηχανικού και λοιπά 
έγγραφα , αιτούµεθα αναβολή της εξέτασης του ζητήµατός µας από την Επιτροπή σας και δεσµευόµαστε εκ νέου  
να µην διοργανώσουµε καµία εκδήλωση µέχρι τότε , όπως αλώστε και ακυρώσαµε , τις ήδη 
προγραµµατισµένες.  Επειδή κατά συνέπεια δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για την κυκλοφορία των οχηµάτων , 
λόγω µη λειτουργίας του καταστήµατός µας. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση : 
Ο  Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής να γίνει δεκτό το αίτηµα της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε» και να αποφασίσουν την αναβολή  λήψης απόφασης  για το εν λόγω θέµα για 
το χρονικό διάστηµα του  ενός µηνός  προκειµένου να ολοκληρώσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
αδειοδότηση της εγκατάστασής του  ,  µε την προϋπόθεση στο χρονικό αυτό διάστηµα του ενός µηνός να µην 
οργανώσει το εν λόγω κέντρο διασκέδασης καµία εκδήλωση. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
Και λαµβάνοντας υπόψη:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  
τις  64 & 71/2017  αποφάσεις  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

               το κατατεθέν αίτηµα της εταιρίας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ο.Ε 
              και την εισήγηση του Προέδρου: 
 
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Γίνεται δεκτό το αίτηµα της Οµόρρυθµης Εταιρίας 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. 
 2.  Αναβάλλει  την λήψη απόφασης για ανάκληση βεβαίωσης 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»  για το χρονικό διάστηµα του  ενός 
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µηνός , προκειµένου να συµπληρώσει τον  φάκελο που έχει υποβάλλει στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων  και   µε την προϋπόθεση στο χρονικό αυτό διάστηµα του ενός µηνός το εν λόγω 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ να µην οργανώσει το εν καµία εκδήλωση προς αποφυγή  ατυχηµάτων στην περιοχή.  
 
   
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    75 /2017                                                            Α∆Α: Ω3Φ8ΩΕ5-0∆Λ 
  ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην οδό Παν. Καββαδία 
(αρίθ. 35) στο Αργοστόλι» .                                                                    
Ο Πρόεδρος   κ. Ηλίας Κουρκουµέλης   ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο θέµα 
ηµερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην οδό Παν. Καββαδία 
(αρίθ. 35) στο Αργοστόλι» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής   την µε αρίθ. πρωτ. 31440/5-10-2017 
εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆/νσης Καθαριότητας & Κοιν/στων Χώρων κ. ∆ελακά Παναγή η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
                                                                    Αρ. πρωτ.: .31440/05-10-2017 
 
ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε κατάργηση θέσης κάδων απορριµµάτων στην οδό Παν. Καββαδία (αρ. 35) στο 
Αργοστόλι»     
   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ∆/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & Κ.Χ 
ΠΡΟΣ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 
 Υποβάλλονται συνηµµένα: 
 - Η υπ. αρ. 23340/28-07-2017 αίτηση της κας Ευθαλίας Κακούρη. 
 - Η υπ. αρ. 221/04-09-2017 γνωµοδοτική απόφαση της ∆.Κ Αργοστολίου    
 - Σχετικό απόσπασµα χάρτη θέσης κάδων απορριµµάτων.  
    Έχοντας  υπόψη :            
     -Τον Ν.3852/10  το άρθρο 83 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, το άρθρο 73 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 
  - 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,  
υγείας και ποιότητας ζωής.  
- Τις  καλές πρακτικές και µεθόδους που πηγάζουν από την Ελληνική και ∆ιεθνή εµπειρία. 
- Το γεγονός ότι η υφιστάµενη θέση κάδων απορριµµάτων δηµιουργεί προβλήµατα στην οικία της αιτούσας, η 
οποία δηλώνει ότι η µέχρι σήµερα ακατοίκητη οικία της πρόκειται να ανακαινιστεί  και να κατοικηθεί.  
-  Την έλλειψη παρά την διερεύνηση µας στην οδό αυτή άλλων κατάλληλων θέσεων πράσινων κάδων 
απορριµµάτων που να µην δηµιουργούν ουσιαστική όχληση. 
-  Το ότι ενηµερώσαµε την Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε για το θέµα της αποκοµιδής των απορριµµάτων όσων πραγµατικά 
έχουν αδυναµία να εξυπηρετηθούν από κάδους µακρινότερης περιοχής να εξυπηρετηθούν  µε το σύστηµα 
«πόρτα – πόρτα», ως εναλλακτική λύση και είναι σύµφωνη να  συνδράµει και αυτή στο θέµα αυτό..  
-  Το ότι η προτεινόµενη θέση της γνωµοδοτικής απόφασης του Συµβουλίου της ∆.Κ Αργοστολίου, υπήρχε και 
καταργήθηκε λόγω παρόµοιου προβλήµατος , µε την ανέγερση στο σηµείο αυτό πολυκατοικίας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω 
 

   Προτείνουµε, την κατάργηση της θέσης των πράσινων κάδων παραπλεύρως της φερόµενης ιδιοκτησίας της 
αιτούσας για τους λόγους ως ανωτέρω αναφέρονται και ενίσχυση των κάδων στις υφιστάµενες ή διαθέσιµες 
θέσεις  εκτός της οδού Παν. Καββαδία.  
   Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε, όπου συντρέχει περίπτωση, θα προµηθεύει µε κατάλληλους µικρούς κάδους και θα 
φροντίζει για την έγκαιρη αποκοµιδή τους, σε όσους πραγµατικά δηλώσουν αδυναµία µεταφοράς των 
απορριµµάτων τους στις πιο αποµακρυσµένες υφιστάµενες θέσεις, λόγω της κατάργησης της θέσης κάδων στην 
οδό Παν. Καββαδία. 
Αργοστόλι  05-10-2017                         
        Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 
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    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ                                               ∆ΕΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος    θέτει υπόψη της Επιτροπής την 50/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία  αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  οι κάδοι να µεταφερθούν αρκετά  µέτρα 
παρακάτω  προς την βόρεια πλευρά της οδού Καββαδία σε σηµείο που βρίσκεται τσιµεντένια σκάλα που οδηγεί 
σε παράπλευρο δρόµο. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος   προτείνει στα Μέλη να αποφασίσουν την κατάργηση της θέσης των πράσινων κάδων 
παραπλεύρως της φερόµενης ιδιοκτησίας της κ. Ευθαλίας  Κακούρη  για τους λόγους που αναφέρονται στην 
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και συγχρόνως την  ενίσχυση των κάδων στις υφιστάµενες ή διαθέσιµες 
θέσεις  εκτός της οδού Παν. Καββαδία. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου      ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης 
Γεώργιος – Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αρίθµ. 50/2017 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου .   

• το µε αριθ. πρωτ. 31440/5-10-2017 έγγραφο του Προέδρου του Λιµενικού Ταµείου 

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και  

• την πρόταση του Προέδρου: 
 
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την κατάργηση της θέσης των πράσινων κάδων παραπλεύρως της φερόµενης ιδιοκτησίας της κ. Ευθαλίας  
Κακούρη  για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και συγχρόνως την  
ενίσχυση των κάδων στις υφιστάµενες ή διαθέσιµες θέσεις  εκτός της οδού Παν. Καββαδία. 
   Η Ε∆ΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε, όπου συντρέχει περίπτωση, θα προµηθεύει µε κατάλληλους µικρούς κάδους και θα 
φροντίζει για την έγκαιρη αποκοµιδή τους, σε όσους πραγµατικά δηλώσουν αδυναµία µεταφοράς των 
απορριµµάτων τους στις πιο αποµακρυσµένες υφιστάµενες θέσεις, λόγω της κατάργησης της θέσης κάδων στην 
οδό Παν. Καββαδία. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    76  /2017                                                       Α∆Α: ΨΘ6ΩΩΕ5-ΤΓΞ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου έµπροσθεν οικοπέδου στην 
Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι. 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 3ο  Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου έµπροσθεν οικοπέδου στην 
Λεωφόρο Βεργωτή στο Αργοστόλι» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 26645/30-08-
2017  διαβιβαστικό  της ∆/νσης Περιβάλλοντος σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής ο φάκελος προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την   έκθεση αυτοψίας της Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Συντήρησης Πρασίνου Πολιτικού Μηχανικού κ. Ματαφιά Καλλιόπης –Σοφίας  στην οποία   όπου διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω :   
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Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ.  58/16-10-2017 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:                       
                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.11/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 16/10/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  58/2017                                 
                                                                       Περίληψη 
Κοπή δέντρου εµπροσθεν οικόπεδου στην Λεωφόρο Βεργωτή 
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
16/10/2017 ηµέρα εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και ώρα 19.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆.Σ  σύµφωνα 
µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 
7,ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                        ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ    
   ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    
       ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                            ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                                                                             

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                             ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                     
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                               
  ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                      
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 5ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε 
την αιτηση18433/4-6-17 του κ. Μπενετάτου Χριστόφορου για κοπή δέντρου που βρίσκεται µπροστά από την 
ιδιοκτησία του λόγω του ότι εµποδίζει τις εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν  για την δόµηση του οικοπέδου 
αυτού µε την προϋπόθεση την άµεση αντικατάσταση του. 
Ο πρόεδρος πρότεινε ότι αφού το δέντρο αυτό δυσχεραίνει την διέλευση των σκαπτικών µηχανηµάτων 
αναγκαστικά και σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου (26645-30-8-17 διεύθυνσης 
τεχνικών υπηρεσιών)πρέπει να κοπεί αλλά και να αντικατασταθεί άµεσα µετά το πέρας των εργασιών όπως και 
όλα τα δέντρα α που έχουν κοπεί για παρόµοιος σκοπούς . 
Οι κύριοι Γαβριελάτος,∆ιακάτος και Μελισσαράτος συµφωνήσαν µε τον πρόεδρο. 
Οι κύριοι Καούκης,Παγουλάτος και Τζανάτος ανέφεραν ότι δεν πρέπει να κοπεί και βεβαίως να αντικατασταθούν 
όλα τα δέντρα που κοπήκαν για παρόµοιους λόγους άµεσα. 
Το συµβούλιο  
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία   αποφάσισε σχετικά µε την αίτηση 
18433/4-6-17 του κ. Μπενετάτου Χριστόφορου για κοπή δέντρου που βρίσκεται µπροστά από την ιδιοκτησία του 
λόγω του ότι εµποδίζει τις εκσκαφές που θα πραγµατοποιηθούν  για την δόµηση του οικοπέδου αυτού µε την 
προϋπόθεση την άµεση αντικατάσταση του ότι αφού το δέντρο αυτό δυσχεραίνει την διέλευση των σκαπτικών 
µηχανηµάτων αναγκαστικά και σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου (26645-30-8-17 
διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών)πρέπει να κοπεί αλλά και να αντικατασταθεί άµεσα µετά το πέρας των 
εργασιών όπως και όλα τα δέντρα που έχουν κοπεί για παρόµοιους σκοπούς . 
Οι κύριοι Γαβριελάτος,∆ιακάτος και Μελισσαράτος συµφωνήσαν µε τον πρόεδρο. 
Μειοψηφήσαν οι  κύριοι Καούκης,Παγουλάτος και Τζανάτος που ανέφεραν ότι δεν πρέπει να κοπεί το δέντρο 
αυτό. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  58/2017. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                       Αργοστόλι 18 Οκτωβρίου   2017  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για  την κοπή 
του εν λόγω δένδρου και την αντικατάστασή του µετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόµησης ,σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
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• το µε αρίθ. πρωτ. 26645/30-08-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος  

• την   έκθεση αυτοψίας της Προϊσταµένης του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου. 

• Την 58/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω  πρόταση :  
 
Την  κοπή του  δένδρου που βρίσκεται µπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Μπενετάτου Χριστόφορου στο Ο.Τ 
223 επί της οδού Λεωφόρου Γ Βεργωτή προκειµένου να εκτελεστούν οικοδοµικές εργασίες  και την 
αντικατάστασή του άµεσα µετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόµησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και  Πρασίνου. 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   77   /2017                                               Α∆Α:  Ω8ΡΩΩΕ5-031 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου( κουκουναριάς )στον 
Οικισµό Κάστρο της ∆.Ε Λειβαθούς. 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 4ο  Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ για την κοπή δένδρου (κουκουναριά ) στον οικισµό 
Κάστρο της ∆.Ε Λειβαθούς » έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 33300/18-10-2017  
διαβιβαστικό  της ∆/νσης Περιβάλλοντος σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής ο 
φάκελος 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 αφού ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για όλα τα συνηµµένα 
έγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας του εν λόγω θέµατος  και τους υπενθυµίζει επίσης ότι για το θέµα αυτό η 
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ έχει γνωµοδοτήσει  µε την 22/27-02-2015 απόφασή της και έχει προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
µην κοπεί το εν λόγω δένδρο σύµφωνα µε την από 5-09-2014 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. 
Παπαγγελόπουλου και την 2/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περατάτων:  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση  σύµφωνα µε την 
από 5-09-2014 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου και την 2/2014 απόφαση της 
Τοπικής Κοινότητας Περατάτων και αναλυτικά:  
Α) Να µειωθεί η φυλλική επιφάνεια της κουκουναριάς µε αφαίρεση κάποιων κλαδιών της ,έτσι ώστε να µειωθεί η 
ανάπτυξη του αντίστοιχου ριζικού συστήµατος προς την οικία.  
Β) να γίνει πλησίον του µαντρότοιχου επί του πεζοδροµίου τοµή πλάτους 0,30 µ και βάθους 1,50 µ , έτσι ώστε να 
κοπεί το ρυζικό σύστηµα της κουκουναριάς προς την πλευρά της οικίας και να αναγκαστεί να αναγκαστεί να 
αναπτυχθεί είτε σε µεγαλύτερο βάθος είτε προς τις άλλες πλευρές του δένδρου.  Η ανωτέρω επέµβαση ίσως 
προκαλέσει σε βάθος χρόνου την ξήρανση του δένδρου  γιαυτό θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα από την πτώση ξερών κλαδιών. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν :  Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 33300/18-10-2017 διαβιβαστικό της ∆/νσης Περιβάλλοντος µε τον σχετικό φάκελο. 

• την από 5-09-2014 Έκθεση Αυτοψίας του Γεωπόνου του ∆ήµου κ. Παπαγγελόπουλου  

•  την 2/2014 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Περατάτων . 

• Την 22/2015 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 
              και την πρόταση του Προέδρου: 

 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την παρακάτω  πρόταση :  
 
Α) Να µειωθεί η φυλλική επιφάνεια της κουκουναριάς µε αφαίρεση κάποιων κλαδιών της ,έτσι ώστε να µειωθεί η 
ανάπτυξη του αντίστοιχου ριζικού συστήµατος προς την οικία.  
Β) να γίνει πλησίον του µαντρότοιχου επί του πεζοδροµίου τοµή πλάτους 0,30 µ και βάθους 1,50 µ , έτσι ώστε να 
κοπεί το ρυζικό σύστηµα της κουκουναριάς προς την πλευρά της οικίας και να αναγκαστεί να αναγκαστεί να 
αναπτυχθεί είτε σε µεγαλύτερο βάθος είτε προς τις άλλες πλευρές του δένδρου.  
 Η ανωτέρω επέµβαση ίσως προκαλέσει σε βάθος χρόνου την ξήρανση του δένδρου  γιαυτό θα πρέπει να γίνεται 
έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα από την πτώση ξερών 
κλαδιών. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     78 /2017                                           Α∆Α: ΩΠ∆ΘΩΕ5-ΙΝΟ 
  ΘΕΜΑ 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. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 5ο  Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση 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.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 21735/29-09-2017  
διαβιβαστικό  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  
Ζωής ο φάκελος προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
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Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ.  57/16-10-2017 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:     
                               
                                                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.11/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 16/10/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  57/2017    
                                                           Περίληψη 
Κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων γκαράζ στην οδό Ελ. Βενιζέλου και Γ. Μαντζαβίνου    
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
16/10/2017 ηµέρα εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και ώρα 19.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆.Σ  σύµφωνα 
µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 
7,ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                        ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ      ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                            
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                                                  ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                  

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                             ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                     
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                               
  ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 4ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε 
κυκλοφοριακή ρύθµιση διέλευσης οχηµάτων εισόδων δυο γκαράζ ιδιοκτησίας των Μαντά Ευάγγελου και 
Χαλκιαδάκη Ουρανίας στις οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεώργιου Μαντζαβίνου και πρότεινε στο συµβούλιο 
να εγκριθεί η  κυκλοφοριακή αυτή ρύθµιση  δηλαδή Α)η δυνατότητα κατασκευής ράµπας β) ο υποβιβασµός του 
κράσπεδου εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφαλή διέλευση πεζών και την ανεµπόδιστη και ασφαλή ροη των 
όµβριων υδάτων των οδών αυτών και γ) την απαγόρευση στάθµευσης στις εισόδου των γκαράζ.  
Το συµβούλιο  
                                     ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου οµόφωνα  αποφάσισε σχετικά µε κυκλοφοριακή ρύθµιση 
διέλευσης οχηµάτων εισόδων δυο γκαράζ ιδιοκτησίας των Μαντά Ευάγγελου και Χαλκιαδάκη Ουρανίας στις 
οδούς Ελευθερίου Βενιζέλου και Γεώργιου Μαντζαβίνου να εγκριθεί η  κυκλοφοριακή αυτή ρύθµιση σύµφωνα µε 
την εισήγηση των τεχνιτών υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς δηλαδή Α)η δυνατότητα κατασκευής ράµπας β) ο 
υποβιβασµός του κράσπεδου εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ασφαλή διέλευση πεζών και την ανεµπόδιστη και 
ασφαλή ροη των όµβριων υδάτων των οδών αυτών και γ) την απαγόρευση στάθµευσης στις εισόδου των 
γκαράζ.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  57/2017. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                       Αργοστόλι 17 Οκτωβρίου   2017  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για  την Έγκριση 
της κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 11 στο Αργοστόλι σύµφωνα µε την εισήγηση 
της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 21735/26-09-2017 διαβιβαστικό- εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

• Την 57/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
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Την  έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 11 στο Αργοστόλι που αφορά  την 
είσοδο /’έξοδο οχηµάτων στην θέση στάθµευσης εντός του υπαίθριου χώρου της κατοικίας φερόµενης 
ιδιοκτησίας κ. Μαντά Ευαγγέλου και κ. Χαλκιαδάκη Ουρανίας , δηλαδή ,α) η δυνατότητα κατασκευής Ι) σκάφης 
/ράµπας (διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ) στο πεζοδρόµιο της εν λόγω οδικής Θέσης ΙΙ) υποβιβασµός του 
κρασπέδου σύµφωνα µε τις από 4/09-2017 κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του πολιτικού µηχανικού κ. Κεφαλά 
Ευάγγελου µε την µέριµνα και δαπάνη του κ. Μαντά και της κ. Χαλκιαδάκη , εξασφαλίζοντας συγχρόνως την 
εκατέρωθεν συνέχεια του πεζοδροµίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και 
εξασφαλίζοντας την ανεµπόδιστη και ασφαλή ροή των οµβρίων υδάτων της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 11 στο 
Αργοστόλι , β) η απαγόρευση στάθµευσης έµπροσθεν της εισόδου γκαράζ επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 11 
στο Αργοστόλι. 
Να εγκριθεί η κυκλοφοριακή ρύθµιση επί της οδού Γεωργίου Μαντζαβίνου στο Αργοστόλι που αφορά  την είσοδο 
/’έξοδο οχηµάτων στην θέση στάθµευσης εντός του υπογείου  χώρου της κατοικίας φερόµενης ιδιοκτησίας κ. 
Μαντά Ευαγγέλου και κ. Χαλκιαδάκη Ουρανίας , δηλαδή , α) η δυνατότητα κατασκευής Ι) σκάφης /ράµπας 
(διέλευσης οχηµάτων εισόδου γκαράζ) στο πεζοδροµιο της εν λόγω οδικής Θέσης ΙΙ) υποβιβασµός του 
κρασπέδου σύµφωνα µε τις από 4/09-2017 κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του πολιτικού µηχανικού κ. Κεφαλά 
Ευάγγελου µε την µέριµνα και δαπάνη του κ. Μαντά και της κ. Χαλκιαδάκη , εξασφαλίζοντας συγχρόνως την 
εκατέρωθεν συνέχεια του πεζοδροµίου για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και 
εξασφαλίζοντας την ανεµπόδιστη και ασφαλή ροή των οµβρίων υδάτων της οδού Γεωργίου Μαντζαβίνου στο 
Αργοστόλι , β) η απαγόρευση στάθµευσης έµπροσθεν της εισόδου γκαράζ επί της οδού Γεωργίου Μαντζαβίνου 
στο Αργοστόλι. 
Η προµήθεια και υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης επί του οδοστρώµατος θα γίνει από τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς. 
Οι κ. κ Μαντάς και Χαλκιαδάκη υποχρεούνται να ενηµερώσουν το ∆ήµο Κεφαλλονιάς σε περίπτωση σε 
περίπτωση που αλλάξουν χρήση οι εν λόγω χώροι στάθµευσης της φερόµενης ιδιοκτησίας τους . 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    79  /2017                                                         Α∆Α: ΩΓΑ3ΩΕ5-ΓΛΛ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης έµπροσθεν 
οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι. 
Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενος   το 6ο  Θέµα  της 
ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την θέση στάθµευσης έµπροσθεν 
οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίµου στο Αργοστόλι.» έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε 
αρίθµ. πρωτ. 25810/29-09-2017  διαβιβαστικό  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σύµφωνα µε το οποίο  
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής ο φάκελος προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
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Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ.  56/16-10-2017 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:     
                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.11/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 16/10/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  56/2017                                 
                                                                                  Περίληψη  
              Θέση στάθµευσης οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίµου   
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
16/10/2017 ηµέρα εβδοµάδος  ∆ευτέρα  και ώρα 19.00 µ.µ συνήλθε σε  συνεδρίαση το συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του ∆.Σ  σύµφωνα 
µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 
7,ήτοι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                        ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ      ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                          
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                    
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                                                    ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                                                                                       

 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                             ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                     
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                               
  ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 3ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε 
θέση στάθµευσης εµπροσθεν οδοντιατρείου στην  οδό Αγίου Γερασίµου 4 στο Αργοστόλι της κ Σκουτελά Σοφίας. 
 Στην συνέχεια ανέγνωσε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς που 
προτείνει την ανάκληση της χορηγηθείσης µε την υπ. αριθµ. 180/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού συµβουλίου 
Αργοστολίου , θέσης στάθµευσης στο εν λόγο σηµείο για λογούς που αναφέρονται στην εισήγηση αυτή. 
Ο πρόεδρος πρότεινε να παραχωρηθεί προσωρινά η θέση στάθµευσης µέχρι να γίνει νέα κανονιστική απόφαση 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς και ανέφερε ότι παρόµοιες θέσεις στάθµευσης βρίσκονται σε όλα τα ιατρεία της πόλεως. 
Ο κ. Καούκης πρότεινε να εφαρµοστεί αυτό που εισηγείται η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Με την πρόταση του 
κ Καούκη συµφώνησε ο κ Παγουλάτος ,µε την πρόταση του πρόεδρου οι κύριου ∆ιακάτος και Γαβριελάτος ενώ 
παρόν δήλωσαν οι κυριοι Τζανάτος και Μελισσαράτος.  
Το συµβούλιο  
                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία αποφάσισε την ανάκληση της 
χορηγηθείσης µε την υπ. αριθµ. 180/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού συµβουλίου Αργοστολίου , θέσης 
στάθµευσης  εµπροσθεν οδοντιατρείου στην  οδό Αγίου Γερασίµου 4 στο Αργοστόλι της κ Σκουτελά Σοφίας. 
 για λογούς που αναφέρονται στην εισήγηση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του δήµου Κεφαλονιάς.  
Παρόν δήλωσαν οι κύριοι Τζανάτος και Μελισσαράτος . 
Μειοψηφήσαν οι κύριοι Λουκάς Νιφορατος, Κωνσταντίνος ∆ιακατος και Αλέξανδρος Γαβριελατος που πρότειναν 
να παραχωρηθεί προσωρινά η θέση στάθµευσης µέχρι να γίνει νέα κανονιστική απόφαση του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς και ανέφεραν ότι παρόµοιες θέσεις στάθµευσης βρίσκονται σε όλα τα ιατρεία της πόλεως. 
  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  56/2017. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                       Αργοστόλι 17 Οκτωβρίου   2017  
                                           
Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 33315/23-10-2017 έγγραφο του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Μέριµνας προς την κ. Σκουτελά Σοφία   (που  κοινοποιείται στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  και στην Τεχνική 
Υπηρεσία ) το µε αρίθµ. πρωτ. 32948/18-10-2017  απαντητικό  έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτ. Ελλάδος  και Ιονίου για το εν λόγω θέµα ( 180/2009 απόφαση 
πρώην ∆ήµου Αργοστολίου) στο οποίο αναφέρεται ότι µετά από σχετικό έλεγχο στο Αρχείο της  Υπηρεσία τους 
δεν διαπιστώθηκε ότι υπάρχει φάκελος σχετικά µε θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ στην οδό Αγίου Γερασίµου 4 στο 
Αργοστόλι. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για  την 
ανάκληση της χορηγηθείσας µε την αρίθ. 180/2009  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου 
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Αργοστολίου  , θέση στάθµευσης οχήµατος έµπροσθεν του οδοντιατρείου της κ.  Σκουτελά Σοφίας επί της οδού 
Αγίου Γερασίµου 4 στο Αργοστόλι σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 
 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 25810/20-09-2017 διαβιβαστικό- εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

• Την 56/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• το µε αριθ. πρωτ. 33315/23-10-2017 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας 

• το µε αρίθµ. πρωτ. 32948/18-10-2017  απαντητικό  έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτ. Ελλάδος  και Ιονίου 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
Την ανάκληση της χορηγηθείσας µε την αρίθ. 180/2009  απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου 
Αργοστολίου , θέση στάθµευσης οχήµατος έµπροσθεν του οδοντιατρείου της κ.  Σκουτελά Σοφίας επί της οδού 
Αγίου Γερασίµου 4 στο Αργοστόλι σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    80  /2017                                                            Α∆Α: 6Ι0ΘΩΕ5-ΕΚΗ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών 
λειτουργίας αναβατορίου ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της εισόδου της Φιλαρµονικής Σχολής 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 τοποθέτηση µεταλλικών ορθοστατών 
λειτουργίας αναβατορίου ΑΜΕΑ στο πεζοδρόµιο της εισόδου της Φιλαρµονικής Σχολής στο Αργοστόλι..» έθεσε 
υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. πρωτ. 16097/11-10-2017  διαβιβαστικό  της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής ο φάκελος προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν λόγω θέµα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
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Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ.  10/13-02-2017 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να τοποθετηθεί η πλατφόρµα αλλά µε τέτοιο 
τρόπο που να είναι καλαίσθητη και τοποθετηµένη όπως πρέπει ούτως ώστε να εναρµονίζεται µε την 
αρχιτεκτονική του κτιρίου.                                         
Τέλος ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 5217/2690/20-03-2015 /23-10-2017 έγγραφο του  
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτ. Ελλάδος  και Ιονίου (∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού 
Σχεδιασµού Ιονίου µε θέµα ( Τοποθέτηση αναβατορίου σε πεζοδρόµιο ) στο οποίο αναφέρεται ότι δεν επιτρέπει 
κατασκευή αναβατορίου σε κοινόχρηστο χώρο αλλά έργα και κατασκευές απαραίτητες για την διαµόρφωση και 
προστασία του εδάφους όπως κλίµακες, ράµπες ,τοίχοι ,τοιχία αντιστήριξης , µικρές πεζογέφυρες , περιφράξεις , 
διάδροµοι , εκσκαφές και επιχώσεις και πάσης φύσεως δίκτυα υποδοµής. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για   την έγκριση 
της αιτούµενης τοποθέτησης µεταλλικών ορθοστατών στο κοινόχρηστο χώρο του πεζοδροµίου επί της οδού 
Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι για την λειτουργία  αναβατόριου Ατόµων µε Αναπηρία προς εξυπηρέτηση του 
κτιρίου της Φιλαρµονικής Σχολής Κεφαλληνίας. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 16097/11-10-2017 διαβιβαστικό- εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

• Την 10/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 

• το µε αρίθµ. πρωτ. 32948/18-10-2017  απαντητικό  έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ,∆υτ. Ελλάδος  και Ιονίου 

              και την πρόταση του Προέδρου: 
                                                              ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
Την έγκριση της αιτούµενης τοποθέτησης µεταλλικών ορθοστατών στο κοινόχρηστο χώρο του πεζοδροµίου επί 
της οδού Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι για την λειτουργία  αναβατόριου Ατόµων µε Αναπηρία προς εξυπηρέτηση 
του κτιρίου της Φιλαρµονικής Σχολής Κεφαλληνίας. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :     81 /2017                                                             Α∆Α: ΨΩΡΖΩΕ5-79Τ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την κατασκευή εικονοστασίου πλησίον του 
Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους στο Ληξούρι. 
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 κατασκευή εικονοστασίου πλησίον 
του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους στο Ληξούρι.»έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  το  µε αρίθµ. 
πρωτ. 4521/22-03-2017  διαβιβαστικό  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  σύµφωνα µε το οποίο  διαβιβάζεται 
στην Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής ο φάκελος προκειµένου να γνωµοδοτήσει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το εν 
λόγω θέµα. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
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 Αµέσως µετά  ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την  µε αρίθ.  61/18-11-2016 απόφαση της 
∆ηµοτικής Κοινότητας  Ληξουρίου σύµφωνα µε την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτούν θετικά και εγκρίνουν την 
ανακατασκευή και τοποθέτηση του εικονοστασίου του Αγίου Χαραλάµπους που καταστράφηκε  µε τους σεισµούς 
του 2014 ,θεωρώντας ότι η θέση που βρίσκεται το εικονοστάσιο δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα τόσο στην 
διέλευση των πεζών όσο και στην κυκλοφορία των οχηµάτων . 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης το Μέλος της Επιτροπής κ. Παρίσης Ηλίας σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον 
Πρόεδρο 
αφού ενηµερώνει ότι δεν παρευρίσκεται στην συνεδρίαση γιατί λόγω καιρού έχει διακοπή η ακτοπλοϊκή 
συγκοινωνία Ληξούρι –Αργοστόλι , δηλώνει ότι στηρίζει την γνωµοδότηση  της Τοπικής Κοινότητας Ληξουρίου .   
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση για   την έγκριση 
της υπάρχουσας κατασκευής του εικονοστασίου του Αγίου Χαραλάµπους ,στον κοινόχρηστο χώρο πλησίον του 
Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους Ληξουρίου. 
 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κατσιβέλης Γεώργιος – 
Γάκης Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• το µε αρίθ. πρωτ. 4521/22-03-2017 διαβιβαστικό- εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

• Την 61/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου. 
              και την πρόταση του Προέδρου: 
                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
Την έγκριση της υπάρχουσας κατασκευής του εικονοστασίου του Αγίου Χαραλάµπους στον κοινόχρηστο χώρο 
πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάµπους Ληξουρίου που ανακατασκευάστηκε µετά τους σεισµούς του 
2014 , θεωρώντας ότι η θέση που βρίσκεται το εικονοστάσιο δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα τόσο στην 
διέλευση των πεζών όσο και στην κυκλοφορία των οχηµάτων . 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                              Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     

                                                                                                             Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                 

                                                                                                                              Γάκης Μιχαήλ                                                                          

                                                                                                     Κατσιβέλης Γεώργιος  

  Ηλίας Κουρκουμέλης  

  Α/∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 

   


