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

 της  20ης ( τακτικής  )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   28η  
Νοεµβρίου   2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  82/2017                                                                   Α∆Α: 7ΥΣΣΩΕ5-Κ28 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την έγκριση τροποποίησης της 
υψοµετρικής µελέτης των οδών που περιβάλλουν το Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  28 η   Νοεµβρίου του έτους  2017, ηµέρα Τρίτη      και ώρα 
 11: 00  το  πρωί  ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.  37510/24-11-2017 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 
έξι  (6) 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)                                                                                                                                                    
 6. Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                  

 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της Συνεδρίασης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 33685/24-10-2017 διαβιβαστικό της  Προϊσταµένης  της ∆/νσης της 
Υπηρεσίας ∆όµησης κ. Κωνσταντίνας Μαρούλη  σύµφωνα  µε το οποίο διαβιβάζει την εισήγηση 1ου 
Θέµατος   της ηµερήσιας διάταξης « Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την έγκριση 
τροποποίησης της υψοµετρικής µελέτης των οδών που περιβάλλουν το Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60.» 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. 12/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής  
Κοινότητας Αργοστολίου   σύµφωνα µε την οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί θετικά για την έγκριση της  
υψοµετρικής µελέτης των οδών που περιβάλλουν το Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60.»  
Τέλος θέτει υπόψη της Επιτροπής την Τεχνική Έκθεση του Μελετητή Αγρονόµου –Τοπογράφου 
Μηχανικού  κ.  Γεράσιµου Καππάτου  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 των οδών που περιβάλλουν το Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60.»  
 
Την εισήγηση ως έχει  ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος – Γάκης Μιχαήλ – 
Μοσχονάς Αλέξανδρος- Κεκάτος Ευάγγελος  και Κατσιβέλης Γεώργιος. 
 και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας 

• την σχετική Τεχνική Έκθεση  του Τοπογράφου Μηχανικού. 

• την  12/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής   Κοινότητας  Αργοστολίου. 
και την εισήγηση του Προέδρου  :  

 

                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εισηγείται πρόταση για την έγκριση της  
υψοµετρικής µελέτης των οδών που περιβάλλουν το Ο. Τ 291 Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 
συγκεκριµένα των οδών 56 (κλάδος Β) και 60 σύµφωνα µε την εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   83/2017                                                           ΑΔΑ: 67ΡΛΩΕ5-ΖΨΔ 
  ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την  παραχώρηση χώρου  

τοποθέτησης παιδικών παιχνιδιών την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων (Πλατεία 

Καµπάνας –‘Οπισθεν Εθνικής Τράπεζας). 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 2ο   

θέµα ηµερήσιας διάταξης : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆.Σ για την  παραχώρηση 

χώρου  τοποθέτησης παιδικών παιχνιδιών την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.» έθεσε 

υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω :  

Με την αριθ. πρωτ. 36319/15-11-2017 αίτησή της   η  κ. Αλεξάνδρα  Λυκούδη  ζητά να του 

παραχωρηθεί ο χώρος πίσω από την Εθνική Τράπεζα στην περιοχή «Πλατεία Καµπάνας»  στο 

Αργοστόλι για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών από 1/12-

2017 έως και 8-01-2018. 

Με την 61/ 16-11-2017 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου αποφάσισε τα παρακάτω:                                        

                                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.12/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 16/11/2017. 
   Αριθµ. Απόφασης  61/2017                                Περίληψη 
                                                              Παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση 
                                                                Παιγνιδιών στην πλ. Καµπάνας              
  Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

σήµερα τις 16/11/2017 ηµέρα εβδοµάδος Πέµπτη 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 Συµβουλίου   σύµφωνα µε το άρθρα 88,89 του Ν.3852/2010.∆ιαπιστώθηκε νόµιµη 

απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών ήταν παρόντες 7 ήτοι: 

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

  ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
  ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 3ο    θέµα της   ηµερήσιας διάταξης 

σχετικά µε την αίτηση αρ.πρωτ. 36319 15/11/2017 της κυρίας Αλεξάνδρας  Λυκούδη µε την οποία αιτεί 

να του παραχωρηθεί ο χώρος όπισθεν της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Καµπάνας για τοποθέτηση 

παιγνιδιών  ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών και για το διάστηµα 1/12/2017 έως 8-/1/2018. 

Ο κ. ∆ιακάτος Κωνσταντίνος πρότεινε ο χώρος να βγει όπως ορίζει ο νόµος σε δηµοπρασία. 

Ο κ Καούκης και κ Παγουλάτος δηλώσαν παρόν.  

Ο κ Κουµαριώτης είχε αποχωρήσει από το συµβούλιο.  

 Ο Πρόεδρος πρότεινε να παραχωρηθεί ο χώρος στην πλατεία καµπάνας   γιατί δεν έχει ζητηθεί από 

άλλον προς το παρών και σε περίπτωση που υπάρξει και άλλος ενδιαφερόµενος τότε ο χώρος να 

παραχωρηθεί ισόποσα στους ενδιαφεροµένους µε την προϋπόθεση να µην εµποδίζεται η διέλευσης 

των πεζών αλλά και τα καταστήµατα της περιοχής. 

Με την πρόταση του προέδρου συµφώνησαν οι κύριοι Μελισσαράτος,  Γαβριελάτος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο 

                                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά µε το 3ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

που αφορά την αίτηση.αρ.πρωτ. 36319  15/11/2017 της κυρίας Αλεξάνδρας  Λυκούδη µε την οποία 

αιτεί να του παραχωρηθεί ο χώρος όπισθεν της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Καµπάνας για 

τοποθέτηση παιγνιδιών  ενόψει των Χριστουγεννιάτικων εορτών και για το διάστηµα 1/12/2017 έως 8-

/1/2018, κατά πλειοψηφία αποφάσισε να παραχωρηθεί ο χώρος στην πλατεία καµπάνας γιατί δεν έχει 

ζητηθεί από άλλον προς το παρών και σε περίπτωση που υπάρξει και άλλος ενδιαφερόµενος τότε ο 

χώρος να παραχωρηθεί ισόποσα στους ενδιαφεροµένους µε την προϋπόθεση να µην εµποδίζεται η 

διέλευσης των πεζών αλλά και τα καταστήµατα της περιοχής. 

Ο κ. ∆ιακάτος Κωνσταντίνος πρότεινε ο χώρος να βγει όπως ορίζει ο νόµος σε δηµοπρασία. 

Ο κ. Καούκης και κ. Παγουλάτος δήλωσαν παρόν.  

  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  61/2017. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  

                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 

                                            Ακριβές απόσπασµα 

                                     Αργοστόλι 17 Νοεµβρίου   2017 
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                                        Ο    Πρόεδρος του Συµβουλίου  :    ΛΟΥΚΑΣ   ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ   

Ζητείται  από την  Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να γνωµοδοτήσει για την παραχώρηση της χρήσης  και να εισηγηθεί 

σχετική πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  προτείνει να γνωµοδοτήσουν  θετικά και να εισηγηθούν  πρόταση  

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραχώρηση χρήσης χώρου όπισθεν Εθνικής Τράπεζας για 

τοποθέτηση παιχνιδιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για το χρονικό διάστηµα από τις 

1/12/17 έως και 8/1//2018 και να κοινοποιηθεί η απόφαση στο Τµήµα Εµπορικής ∆ραστηριότητας και 

στην Οικονοµική Υπηρεσία για δικές τους ενέργειες. 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας – Αποστολάτος Γεράσιµος – Γάκης 

Μιχαήλ – Μοσχονάς Αλέξανδρος- Κεκάτος Ευάγγελος  και Κατσιβέλης Γεώργιος. 

και λαµβάνοντας υπόψη:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την αρίθµ. 61/16-11-2017 σχετική απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.   

• Την πρόταση του Προέδρου :  
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την παραχώρηση χρήσης 
χώρου όπισθεν της Εθνικής Τράπεζας στην κ. Αλεξάνδρα  Λυκούδη για την  τοποθέτηση 
παιχνιδιών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων για το χρονικό διάστηµα από τις 1/12/17 έως 

και 8/1//2018 .  
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο Τµήµα Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και 
στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για δικές τους ενέργειες. 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                                                                        Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                        
                                                                                                                   Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   

                                                                                                                   Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                           

                                                                                                                                      Γάκης Μιχαήλ                                                                          

                                                                                                                       Κατσιβέλης Γεώργιος  
                                                                                                                              Κεκάτος Ευάγγελος                                                                          
     Ηλίας Κουρκουµέλης  
     Α/∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς 
 


