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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                    

 
                                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  21ης ( τακτικής   )  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   21 η  
∆εκεµβρίου  2016  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21  η  ∆εκεµβρίου του έτους  2016, ηµέρα  Τετάρτη     και ώρα 11: 00  
το πρωί   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ.42180/13-12-2016 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.  Σπυρίδων Ματιάτος                                                                         ∆ιονύσιος Αραβαντινός 
   2.  Κατσιβέλης Γεώργιος                                                                   Αντώνιος Γεωργόπουλος                                                                                                                 
   3. Άγγελος Κωνσταντάκης                                                                   Σαµούρης Σπυρίδων 
   4  Κεκατος Ευάγγελος ( αναπληρωµατικό Μέλος)                                ∆ηµητράτος Γεράσιµος 
   5. Παπαδάτος Νικόλαος  ( αναπληρωµατικό Μέλος)                           Γάκης Μιχαήλ   
                                                                                                                Τζωρτζάτος Γεώργιος 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   115 /2016                                                                                                     
Α∆Α: 62 

Α6ΩΕ5-Ρ8Π 
 
  ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  
ανάκληση παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.». 
 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης  ανέφερε στα Μέλη 
της Επιτροπής ότι στην συνεδρίαση παρευρίσκεται  και ο κ. Άγγελος Παπαδάτος Γρηγόριος  
του Γερασίµου (Μισθωτής περιπτέρου Πλατείας Βαλλιάνου)  κατόπιν κοινοποίησης  της  µε 
την αριθµό πρωτ. 42180/13-12-2016 έγγραφης πρόσκλησης  για την σύγκληση της  
συνεδρίασης   µε το αριθµ. 42182/13-12-16 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 
Επισηµαίνεται ότι ο κ. Παπαδάτος Γρηγόριος  προσκλήθηκε σε ακρόαση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2690/1999 σε συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 2 του 
Συντάγµατος. 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. 
Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία εισηγούµενη το 1 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης 
«Γνωµοδότηση και εισήγηση πρότασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την  ανάκληση 
παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι.» θέτει υπόψη  της 
Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ, 39802/23-11-2016 εισήγηση της η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του εγκεκριµένου κανονισµού περιπτέρων του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ορίζεται ότι: «Περίπτερο το οποίο παραµένει κλειστό συνεχώς επί 3µηνο ή πάνω 
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από έξι (6) µήνες αθροιστικά το χρόνο, ανακαλείται η παραχώρηση της θέσης και η θέση 
λειτουργίας του περιπτέρου παραχωρείται σε άλλο άτοµο, µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
(εισοδηµατικά κ.λ.π κριτήρια για ΑΜΕΑ κ.τ.λ ή δηµοπρασία για λοιπούς)». 

Ο κ. Παπαδάτος Γρηγόριος του Γερασίµου είναι µισθωτής περιπτέρου στην πλατεία 
Βαλλιάνου στο Αργοστόλι από  τις 8-4-2016, εποµένη από την ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης στο 
∆ήµο του αριθ. πρωτ. 235/π.ε/30-3-2016 εγγράφου της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 
3463/2006 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε 
συνηµµένο το πρακτικό Νο 1 αυτής, σύµφωνα µε το οποίο αναγνωρίσθηκε η µισθωτική του 
σχέση. 

Ακολούθως η υπηρεσία µας  απέστειλε στον κ. Παπαδάτο Γρηγόριο το αριθ. 
Πρωτ.16153/19-5-2016 έγγραφο µε το οποίο τον ενηµέρωσε σχετικά, µε τασσόµενη 
ηµεροµηνία δύο ηµερών από την παραλαβή του ώστε να εκφράσει εγγράφως µε ρητή βούληση 
του την πρόθεση του για τη συνέχιση της µίσθωσης, ενηµερώνοντας τον παράλληλα και για την 
υποχρέωση καταβολής µισθωµάτων. Ο ανωτέρω αναφερόµενος δεν προσήλθε στην υπηρεσία 
µας και δεν έχει καταβάλλει τα οφειλόµενα µισθώµατα που ανέρχονται σήµερα σε 824,05 ευρώ. 
Επιπλέον από   την ∆Ε∆∆ΗΕ ενηµερωθήκαµε ότι η σύνδεση του έχει διακοπεί από 9-6-2016. 
Τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης προστασίας και Ελέγχου ∆ηµοτικών και Κοινοχρήστων 
χώρων ∆. Κεφαλλονιάς διαπίστωσε αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου την  29-7-2016 
(αριθ. πρακτικού 142/2016) επειδή ο ανωτέρω στερούνταν αδείας κοινοχρήστου χώρου για το 
έτος 2016 και ακολούθως εκδόθηκε η αριθ. 27469/10-11-2016 απόφαση επιβολής 
αναλογούντος τέλους και προστίµου. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το περίπτερο δεν έχει λειτουργήσει τουλάχιστον από 8-
4-2016 και εξακολουθεί να παραµένει κλειστό  

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
α) του κανονισµού λειτουργίας περιπτέρων ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
β) του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  
 γ) του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006   

Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την 
ανάκληση της παραχώρησης θέσης του συγκεκριµένου περιπτέρου. 
 Επισηµαίνουµε ότι πριν τη λήψη της απόφασης σας οφείλετε να καλέσετε σε ακρόαση 
τον διοικούµενο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2690/99 σε συνδυασµό µε το άρθρο 
20 παρ. 2 του Συντάγµατος κοινοποιώντας του την κλήση σε ακρόαση τουλάχιστον πέντε 
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης. 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ:  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ 
 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος αφού ερωτήθηκε ο κ. Παπαδάτος  εάν θέλει να τοποθετηθεί σχετικά , προτείνει στα Μέλη 
να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆.Σ για την ανάκληση της παραχώρησης θέσης 
του  περιπτέρου στην πλατεία Βαλλιάνου του Αργοστολίου µε µισθωτή τον κ.  Παπαδάτο Γρηγόριο 
λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Κωνσταντάκης Άγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• την  υπ΄ αρίθµ. 39802/23-11-2016  εισήγηση  της Αρµόδιας Υπηρεσίας  . 

και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς την εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων  και εισηγείται  πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο   ανάκλησης  
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της παραχώρησης θέσης του  περιπτέρου στην πλατεία Βαλλιάνου του Αργοστολίου µε µισθωτή τον κ.  
Παπαδάτο Γρηγόριο . 
                                                                                                                         

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  116   /2016                                                                Α∆Α: 6Κ83ΩΕ5-Σ1Σ 
ΘΕΜΑ : χορήγηση προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «  Λιανικής ∆ιάθεσης 
τροφίµων κ΄ ποτών –Πώληση τυποποιηµένων παγωτών , αναψυκτικών , ποτών, ειδών 
σοκολατοποιίας, µπισκοτοποιίας κ.π.λ. »  που βρίσκεται εντός βενζινάδικου στους Σουλάρους 
∆.Ε. Παλικής 

 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης 
καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της Επιτροπής τα παρακάτω :  
Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 

 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
Σας διαβιβάζουµε την υπ΄αριθ. 43277/21-12-2016  αίτηση  του Πυλαρινού-Θεοδωράτου 
Νικολάου του Θεοδώρου , τα συνοδεύοντα  µε αυτή δικαιολογητικά για την χορήγηση 
προέγκρισης  άδειας λειτουργίας  Καταστήµατος   «  Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών –
Πώληση τυποποιηµένων παγωτών , αναψυκτικών , ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, 
µπισκοτοποιίας κ.π.λ. »  που βρίσκεται εντός βενζινάδικου στους Σουλάρους ∆.Ε. Παλικής  

          Παρακαλούµε   όπως   εγκριθεί    το ανωτέρω γιατί  υπάρχουν  όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

• την αίτηση   του  κ. Πυλαρινού-Θεοδωράτου Νικολάου µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
µε την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας Καταστήµατος  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον  κ. Πυλαρινό- Θεοδωράτο Νικόλαο του Θεόδωρου  προέγκριση  άδειας λειτουργίας  
Καταστήµατος  «Λιανικής ∆ιάθεσης τροφίµων κ΄ ποτών –Πώληση τυποποιηµένων παγωτών , 
αναψυκτικών , ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, µπισκοτοποιίας κ.π.λ. » που βρίσκεται εντός 
βενζινάδικου στους Σουλάρους  της ∆. Ε. Παλικής. 
 Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  117   /2016                                                                Α∆Α: 76Χ7ΩΕ5-1Μ2 
ΘΕΜΑ : ανανέωση  της άδειας λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Θέκλη 
στους Πετανούς  της ∆ηµ. Ενότητας  Παλικής  . 

 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο 
στην Προϊσταµένη του  Γραφείου Εµπορικής ∆ραστηριότητας κ. Αφροδίτη Κατσιβέλη η οποία 
εισηγούµενη το 2 ο Θέµα   της ηµερήσιας διάταξης «Προεγκρίσεις ίδρυσης 
καταστηµάτων»θέτει υπόψη  της Επιτροπής τα παρακάτω :  
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Λαµβάνοντας υπόψη :  
το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, 
σύµφωνα µε το οποίο ,πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, µετά από προέλεγχο του σχετικού 
αιτήµατος του ενδιαφεροµένου. 
Και το άρθρο 73 παρ.1Α Ν.3852/2010 ,σύµφωνα µε το οποίο, τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από προέλεγχο του 
σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου . 

 Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της για το εν λόγω θέµα η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
1.Σας διαβιβάζουµε την  υπ΄αριθ.  39929/ 24-11-2016 αίτηση της BARSZCZ THOMATOS 
MARIOLA  του STANISLAN  τα συνοδεύοντα αυτή δικαιολογητικά για  ανανέωση  της άδειας 
λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Θέκλη στους Πετανούς  της ∆ηµ. 
Ενότητας  Παλικής  .  
    Παρακαλούµε όπως  εγκριθεί  η ανωτέρω γιατί υπάρχουν όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.    
           
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη της:  

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• το άρθρο 80 του Κ∆Κ (Ν. 3463/2006)  

την αίτηση   της  κ. BARSZCZ THOMATOS MARIOLA  του STANISLAN   

• µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την οποία ζητά τη ανανέωση  της άδειας 
λειτουργίας Καντίνας  

• την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
 
                                                        
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 
Χορηγεί στην  κ. BARSZCZ THOMATOS MARIOLA  του STANISLAN  ανανέωση  της άδειας 
λειτουργίας Καντίνας που βρίσκεται στην περιοχή Αγία Θέκλη στους Πετανούς  της ∆ηµ. Ενότητας  
Παλικής  . 

Η παρούσα χορηγείται διότι σύµφωνα  µε την εισήγηση της  αρµόδιας Υπηρεσίας  
πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   118  /2016                                             Α∆Α: ΩΣΨΚΩΕ5-ΗΟΙ 
 
  ΘΕΜΑ : «Γνωµοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο ∆. Σ. επί των 26240 και 
37763/2016 αιτήσεων ». 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος   το 4ο  

Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο ∆. Σ. επί των 26240 
και 37763/2016 αιτήσεων ». 

έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  την µε αριθ. πρωτ. 26240/12-09-2016 εισήγηση της ∆/νσης 
των Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα Μέλη της Επιτροπής ότι ο κ. Καµινάρης µετά την εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας επανήλθε επί του θέµατος µε την αρίθµ. 37763/8-11-2016 αίτηση του επί της 
οποίας η Τεχνική Υπηρεσία επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ισχύουν τα παραπάνω αναφερόµενα στην αρχική  
εισήγησή της . 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά:  

1. Να µην εγκριθεί η αιτούµενη τοποθέτηση στύλων επί του πεζοδροµίου στην οδό Στάµου 
Πετρίτση στο Ληξούρι , όµως να δροµολογηθούν και να υλοποιηθούν άµεσα όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες από  τις υπεύθυνες Υπηρεσίες προκειµένου να συνταχθεί σχετική µελέτη για την επίλυση 
των σοβαρών προβληµάτων που υφίστανται οι περίοικοι λόγω των απαράδεκτων  συνθηκών 
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων.(Ανάπλαση της οδού Στάµου Πετρίτση) 
2. Να γίνει αίτηµα προς την Υπηρεσία ∆όµησης για έλεγχο τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών που 
έχουν κατασκευαστεί επί της οδού. 
3. Να γίνει αίτηµα προς το αρµόδιο Τµήµα Τροχαίας για την συστηµατικότερη αστυνόµευση της 
οδού και την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΟΚ. 

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Κωνσταντάκης Άγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
• τις  αρίθµ. 26240/12-09-2016  & 40702/1-12-2016  εισηγήσεις    της Τεχνικής Υπηρεσίας . 

και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  

1. Να µην εγκριθεί η αιτούµενη τοποθέτηση στύλων επί του πεζοδροµίου στην οδό Στάµου Πετρίτση 
στο Ληξούρι , να   δροµολογηθούν όµως και να υλοποιηθούν άµεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες από 
τις υπεύθυνες Υπηρεσίες προκειµένου να συνταχθεί σχετική µελέτη για την επίλυση των σοβαρών 
προβληµάτων που υφίστανται οι περίοικοι λόγω των απαράδεκτων  συνθηκών κυκλοφορίας  πεζών 
και οχηµάτων.(Ανάπλαση της οδού Στάµου Πετρίτση) 
2. Να γίνει αίτηµα προς την Υπηρεσία ∆όµησης για έλεγχο τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν 
κατασκευαστεί επί της οδού. 
3. Να γίνει αίτηµα προς το αρµόδιο Τµήµα Τροχαίας για την συστηµατικότερη αστυνόµευση της οδού 
και την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΟΚ. 

 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :   119  /2016                                          Α∆Α: 7∆ΨΕΩΕ5-ΕΒΠ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο ∆. Σ. για κυκλοφοριακές 
παρεµβάσεις στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης   εισηγούµενος   το 5ο  
Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση  πρότασης στο ∆. Σ. για κυκλοφοριακές 
παρεµβάσεις στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αργοστολίου».έθεσε υπόψη των   Μελών   της Επιτροπής  τις   
µε αρίθµ. πρωτ. 53015/6-02-2015  & 39050/2-12-2016  εισηγήσεις   της ∆/νσης των Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποίες  αναλυτικά έχουν ως εξής :  
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 79/7-12-2016 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε την οποία προτείνει για την διασφάλιση της προστασίας των 
παιδιών η στάθµευση  στην οδό  ∆ελαδέστιµα να γίνεται µόνο από την µία πλευρά , όπως επίσης να 
τοποθετηθούν σχετικές πινακίδες , διαγραµµίσεις  και κολωνάκια στα  κατάλληλα σηµεία για την 
αποφυγή της κυκλοφοριακής συµφόρησης και παράνοµης στάθµευσης. Επίσης να γίνουν οι 
απαιτούµενες διαβάσεις πεζών και τοποθέτηση εµποδίων (κάγκελα) στην είσοδο και έξοδο των 
παιδιών . 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : 
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση 
σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και αναλυτικά:  

1. Να µην µονοδροµηθεί η οδός ∆ελλαδέτσιµα αλλά να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να 
αφορά την είσοδο /έξοδο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου (πρώην 2ο Γυµνάσιο)  δηλαδή: 
1ι) ∆ιάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών και τροχοφόρων), µε την 
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση στάθµευσης 5 µέτρα (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ) µε την ανάλογη επίσης 
κατακόρυφη σήµανση. 1ιι) τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα (µετακινούµενα) µπροστά και από την 
είσοδο /έξοδο του σχολείου προκειµένου να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των παιδιών στην οδό 
∆ελλαδέτσιµα. 
2. Να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να  αφορά την διασταύρωση της οδού 
Ριζοσπαστών & ∆ελλαδέτσιµα (επί της  Ριζοσπαστών προς την κεντρική πλατεία ) δηλαδή 2ι ) 
διάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών και τροχοφόρων), µε την 
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση της στάθµευσης 5 µέτρα (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ) µε την ανάλογη επίσης 
κατακόρυφη σήµανση. Η προµήθεια και η υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης , 
θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Σπυρίδων Ματιάτος – Κατσιβέλης Γεώργιος  - Κεκάτος 
Ευάγγελος  -Κωνσταντάκης Άγγελος και Παπαδάτος Νικόλαος. 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  

• την 79/7-12-2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου. 
• τις   αρίθµ. 53015/6-02-2015  & 39050/2-12-2016  εισηγήσεις    της Τεχνικής Υπηρεσίας . 

και την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 

1. Να µην µονοδροµηθεί η οδός ∆ελλαδέτσιµα αλλά να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να 
αφορά την είσοδο /έξοδο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου (πρώην 2ο Γυµνάσιο)  δηλαδή: 
1ι) ∆ιάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών και τροχοφόρων), µε την 
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση στάθµευσης 5 µέτρα (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ) µε την ανάλογη επίσης 
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κατακόρυφη σήµανση. 1ιι) τοποθέτηση εµποδίων /κάγκελα (µετακινούµενα) µπροστά και από την 
είσοδο /έξοδο του σχολείου προκειµένου να αποτραπεί η κατευθείαν έξοδος των παιδιών στην οδό 
∆ελλαδέτσιµα. 
2. Να εφαρµοστεί κυκλοφοριακή ρύθµιση που να  αφορά την διασταύρωση της οδού 
Ριζοσπαστών & ∆ελλαδέτσιµα (επί της  Ριζοσπαστών προς την κεντρική πλατεία ) δηλαδή 2ι ) 
διάβαση πεζών (για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών /πεζών και τροχοφόρων), µε την 
ανάλογη κατακόρυφη σήµανση και την απαγόρευση της στάθµευσης 5 µέτρα (πριν και µετά) 
εκατέρωθεν της διάβασης (σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 2α του ΚΟΚ) µε την ανάλογη επίσης 
κατακόρυφη σήµανση. Η προµήθεια και η υλοποίηση της κατακόρυφης και οριζόντιας σήµανσης , 
θα γίνει από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς.  

 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                          
 
   
                                                                   
    Α/ ∆ήµαρχος  
  Σπυρίδων Ματιάτος 
 
 


