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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

 

                                               ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
της 3 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την  19η   Φεβρουαρίου   2019 

∆ήµου Κεφαλλονιάς . 

 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  19  η   Φεβρουαρίου  του έτους  2019  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.  3936/15-02-2019 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                                                                              Μοσχονάς Αλέξανδρος                                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Γάκης Μιχαήλ                                                                                                

3. Βανδώρος Παναγής                                                                         Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                   

4.  Παρίσης Ηλίας                                                

5.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                                                                                                                                                     
6.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος      
Ο κ. Σαµούρης ειδοποίησε ότι αδυνατεί να παρευρεθεί  λόγω παραµονής στο νοσοκοµείο συγγενικού 
του προσώπου  και θεωρείται δικαιολογηµένα ΑΠΩΝ. 
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 11/2019 Α∆Α: Ω∆48ΩΕ5-ΘΤ4 
 
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  εισηγούµενος  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  18-02-2019  εισήγηση της  της  Προϊσταµένης του τµήµατος   Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου κ.  Αφροδίτης Κατσιβέλη  η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
    
Λήψη απόφασης α)για ανάκληση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου και έκδοση αδείας 
παραγωγού πωλητή στάσιµου εµπορίου  β) για ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών.                    
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: 
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α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 
οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθµός Μητρώου 
Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία 
αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/ 
Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' του άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, εκδίδουν άδεια 
υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί προαπαιτούµενο για την περαιτέρω 
δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο, 
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου  
13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το πληροφοριακό 
σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την άδεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει ως αντικείµενο τη 
διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα εξής δικαιολογητικά: 
β. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών 
που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς 
τους έχει λήξει.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών οποιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι 
επαγγελµατίες αγρότες υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή του άρθρου 8 µέχρι και δύο (2) µήνες πριν τη 
συγκοµιδή: 
α. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας 
/Εκτροφής ΕΛΓΑ,   
β. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται τα παραγόµενα είδη και οι εκτιµώµενες ποσότητες που ο 
παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο κατά 
περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστηµα που ο παραγωγός 
επιθυµεί να διαθέσει τα προϊόντα του, µε αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε µπορεί να 
υπερβαίνει το ένα έτος. Αν ο παραγωγός είναι µέλος συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δραστηριότητα στα 
προϊόντα που παράγει, δηλώνει επίσης ότι, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, θα πωλήσει 
στο υπαίθριο εµπόριο µόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλει 
συµπληρωµατική ενιαία αίτηση ενίσχυσης, µπορεί να δηλώσει στην αρµόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα 
προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες 
(π.χ. σπανάκι, µαρούλια) η αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συγκοµιδή.  
2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλει τη 
βεβαίωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως 
επαγγελµατία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
4. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήµατος µεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ηµεροµηνία 
ανανέωσης, αν ο παραγωγός υποβάλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης, η άδεια επανέρχεται σε ισχύ 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή, η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 32». 
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση της άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου εµπορίου σε δέκα ευρώ (10 €), για κάθε ανανέωση αυτής σε τρία ευρώ (3 €)  και για κάθε ανανέωση 
άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου σε δεκαπέντε ευρώ (15 €).  
Επισηµαίνουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 Ν. 4497/2017 ορίζεται ότι:  «Κάθε δικαιούχος άδειας 
παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο µορφής υπαίθριου εµπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς 
ή στάσιµου εµπορίου ή πλανόδιου εµπορίου»  
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κατατέθηκε η αριθ. πρωτ. 3940/15-2-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από τον 
Μαρούλη Χαράλαµπο του Ανδρέα κάτοχο της αριθ. 790/2006 αδείας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου που 
ανανεώθηκε µε την αριθ. 11669/01-06-2018 απόφαση Αντιδηµάρχου και λήγει την 23-4-2019. Εφόσον γίνεται 
δεκτή η παραίτηση του, και ανακληθεί η εν λόγω άδεια, ο παραγωγός αιτείται έκδοση νέας αδείας παραγωγού 
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πωλητή υπαιθρίου εµπορίου προκειµένου να δραστηριοποιηθεί σε στάσιµο εµπόριο. Κατόπιν τούτου 
κατατέθηκαν οι εξής αιτήσεις µε πλήρη δικαιολογητικά: 
 
Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

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

1 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3879/14-2-2019 ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

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

1 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3048/7-2-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

Παρακαλούµε να εγκριθούν τα ανωτέρω αιτήµατα καθώς πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση :  
Ο Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση του  παραπάνω αιτήµατος  για την  ανανέωση αδείας παραγωγών   πωλητών  
, διότι σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  του ∆ήµου  πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις της 
έκδοσης της . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος Γεράσιµος - Αραβαντινός  ∆ιονύσιος –
Παρίσης Ηλίας - Κεκάτος Ευάγγελος – Βανδώρος Παναγής . 
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 

 
1. Αποδέχεται την  µε  αριθ. πρωτ. 3940/15-2-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του κ. Μαρούλη 

Χαράλαµπου  του Ανδρέα και ανακαλεί την  µε  αριθ. 790/2006 εκδοθείσα σε αυτόν άδεια  υπαιθρίου 
πλανοδίου εµπορίου . 

     2.    Εγκρίνει  την  έκδοση  αδειών  παραγωγών   πωλητών  όπως παρακάτω:  
 
Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
Α. ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

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

1 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 3879/14-2-2019 ΝΩΠΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ 

Α. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

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

1 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3048/7-2-2019 ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

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

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 12 /2019                                                                                              Α∆Α: ΩΧΨΙΩΕ5-5ΡΞ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ  Ο∆ΟΥ ΑΓΚΩΝΑ-ΖΟΛΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΙ ΤΟΥΣ 

∆ΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 1-παρ.2 Π.∆. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270∆΄). 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,συνεχίζοντας  την   συνεδρίαση εισηγούµενος το 2ο θέµα ηµερήσιας 

διάταξης  «Γνωµοδότηση και  εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  πρότασης ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ  Ο∆ΟΥ ΑΓΚΩΝΑ-ΖΟΛΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΙ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 1-παρ.2 Π.∆. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270∆΄).» θέτει υπόψη της Επιτροπής   

το  µε αρίθµ. πρωτ   1381/ 21-01-0019 ( 29 -01-2019 )  εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του   ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Θεόδωρου Καλογερόπουλου η οποία αναλυτικά  έχει   ως εξής : 

 



 48 

 

                         

 

 

                ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 29/1/2019 

             Αριθ. Πρωτ.: 1381 (21.1.19) 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

           ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

    ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ∆. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

(Με συνηµµένα) 

 
Ταχ. ∆/νση: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 
Φαξ:  
Email: 

Λεωφ. Βεργωτή 160 
Τ.Κ. 28 100- ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  
Γεράσιµος Π. Φιλιππάτος 
22776, 22725 
26710-22472, 22572 
mkfilippatos@gmail.com 

ΚΟΙΝ.: 
(χωρίς 
συν/να) 

1. Α/∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
  κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη  

2. ΠΡΟΕ∆ΡΟ Τ.Κ. ΑΓΚΩΝΑ  
  Κο ΣΠΥΡΟ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟ 

3. ΠΡΟΕ∆ΡΟ Τ.Κ. ΖΟΛΩΝ 
  Κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΕΡΓΗ 

 
      ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ : ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΜΕΝΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΚΩΝΑ-ΖΟΛΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Ο∆Ο ΠΟΥ 

ΣΥΝ∆ΕΕΙ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 1-παρ.2 Π.∆. της 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270∆΄) 
 

ΣΧΕΤ.:   1. Άρθρο 1-παρ. 2 Π.∆. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ-270∆’) 
              2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 (Α.Π. οικ.27610/21.6.2011/ ΥΠΕΕΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
                  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ/∆ΝΣΗ   
                  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
              3. ΦΕΚ 236 Α.Α.Π./06-10-2017.(ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  
                   ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ) 
   4. ΑΡΘΡΑ 73, 283-παρ.3 Ν.3852/2010 

  5. ΕΓΓΡΑΦΟ Α.Π. οικ.10842/10127/13.9.2011/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  
      ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ   
      ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ  
  6. ΑΙΤΗΣΗ Α.Π. 1381/21-1-2019/ΜΕΤΑΞΑ ΑΠΕΡΓΗ, ΚΑΤΟΙΚΟ ΖΟΛΩΝ 
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΑΓΚΩΝΑ, Α.Π 1886/25-1-2019 
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ ΖΟΛΩΝ, Α.Π 1980/28-1-2019 
Το θέµα εισάγεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κεφαλονιάς σε εκτέλεση του άρθρου 73 

του Ν. 3852/2010 όπου αναφέρεται ότι: «….1. Η Επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε ∆ήµους άνω των δέκα 
χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών µε την ποιότητα 
ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδοµία και την προστασία του περιβάλλοντος αρµοδιοτήτων του ∆ήµου…..». 
 Επί του ανωτέρω θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  
 Για να µπορεί να γίνει εφαρµογή των παρεκκλίσεων αρτιότητας και οικοδοµισιµότητας στις εκτός 
σχεδίου περιοχές ή εκτός των ορίων οικισµών (βλέπε άρθρο 1-παρ.2 Π.∆. της 24/31.5.1985 /ΦΕΚ 270∆’) ως 
∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί, για την εφαρµογή των ως άνω, θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισµούς του 
αυτού ∆ήµου. Σε περίπτωση που µεταξύ των προαναφερόµενων οικισµών υπάρχουν περισσότερες της µιας 
∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί που συνδέουν αυτούς οι διατάξεις της παρούσης περίπτωσης έχουν εφαρµογή µόνο 
σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στην κυριότερη από τις οδούς αυτές. 

Η αναγνώριση των οδών αυτών σε κυριότερες ή µοναδικές γίνεται µε Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά την γνωµοδότηση του ΣΥΠΟΘΑ. Προηγείται η θετική εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου η Απόφασή του (Πρόταση για τον χαρακτηρισµό-αναγνώριση 
της οδού) αποστέλλεται µε πλήρη φάκελο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ/ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΙΟΝΙΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ). 
  
 Περιγραφή της εν’ θέµατι οδού (Α-Β-Γ-∆), µήκους 4,6 km: 

Ασφαλτοστρωµένη οδό µε αρχή τον οικισµό Αγκώνα, θέση Α διασταύρωση µε την επαρχιακής οδό 25 
(Αργοστόλι-Σινιόρι-Φισκάρδο), διέρχεται από κοµβικά σηµεία Β και Γ (παραλιακό τµήµα) και τελειώνει στη θέση 
∆ οικισµός Ζόλων µε συντεταγµένες ΕΓΣΑ 87 αντίστοιχα: 
 

Α/Α/ Χ Ψ 

Α 192811.00 4244947.50 

Β 191845.30 4245693.50 

Γ 191740.00 4245787.00 

∆ 191111.50 4245787.80 

 
Η εν’ λόγω οδό έχει τα χαρακτηριστικά ως µοναδικής δηµοτικής οδού που ενώνει τους δύο 

οικισµούς Αγκώνα και Ζόλων, καθότι η εναλλακτική διαδροµή που ενώνει τους δύο οικισµούς, δηλαδή η 
διαδροµή (ΑΕ)-(ΕΖ)-(Ζ∆) περιλαµβάνει δύο τµήµατα επαρχιακών οδών (25 και 39) και µία 
ασφαλτοστρωµένη οδό που ενώνει την επαρχιακή οδό 39 µε τον οικισµό Ζόλων αντίστοιχα. 
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 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και τον συνηµµένο χάρτη ΓΥΣ κλίµακας 1/5000, διανοµής 
6112/8.6, όπου εµφαίνονται µε ευκρίνεια τα υπάρχοντα όρια των δύο οικισµών και η αποτύπωση της εν’ θέµατι 
ασφαλτοστρωµένης οδού Αγκώνα-Ζόλων, συνταγµένο από τον Πολιτικό Μηχανικό κο Σπύρο Μουρελάτο, που 
συνοδεύει την από α.π. 1381/21-1-2019 αίτηση του κου Μεταξά Απέργη, κάτοικο Ζόλων και τα αιτήµατα των 
Προέδρων Τ. Κοινοτήτων Αγκώνα και Ζόλων 

Εισηγούµεθα 
 Την έγκριση από την Επιτροπή και την εισήγηση σας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της πρότασης να 
χαρακτηρισθεί η εν’ λόγω ασφαλτοστρωµένη οδός Αγκώνα-Ζόλων, όπως εµφαίνεται στο συνηµµένο 
Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, ως µοναδική δηµοτική οδό που ενώνει τους δύο οικισµούς. 
 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. 

Η σχετική Απόφαση της Επιτροπής σας να κοινοποιηθεί στους αιτούντες Κο Μεταξά Απέργη και 
Πρόεδρους Τ.Κ. Αγκώνα και Ζόλων αντίστοιχα. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής α) την µε αρίθ. πρωτ. 1980/28-01-2019 αίτηση του 
Προέδρου της Τ.Κ. Ζόλων σύµφωνα µε την οποία αιτείται να προβεί ο ∆ήµος στις απαραίτητες ενέργειες για την 
αναγνώριση της ασφαλτοστρωµένης οδού Αγκώνα – Ζόλων ως µοναδική δηµοτική οδός που συνδέει τους δύο 
Οικισµούς και β) την µε αρίθ. πρωτ. 1886 /25-01-2019  αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Αγκώνα  σύµφωνα µε την 
οποία αιτείται να προβεί ο ∆ήµος στις απαραίτητες ενέργειες για την αναγνώριση της ασφαλτοστρωµένης οδού 
Αγκώνα – Ζόλων ως µοναδική δηµοτική οδός που συνδέει τους δύο Οικισµούς. 
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 δηλαδή την αναγνώριση της ασφαλτοστρωµένης οδού Αγκώνα – 
Ζόλων ως µοναδική δηµοτική οδός που συνδέει τους δύο Οικισµούς. 
Ο κ. Αραβαντινός  ∆ιονύσιος δηλώνει ΠΑΡΩΝ  
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος Γεράσιµος - Παρίσης Ηλίας - 
Κεκάτος Ευάγγελος – Βανδώρος Παναγής . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
το  µε αρίθµ. πρωτ   1381/ 21-01-0019 ( 29 -01-2019 )  εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  
την µε αρίθ. πρωτ. 1980/28-01-2019 αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Ζόλων  
την µε αρίθ. πρωτ. 1886 /25-01-2019  αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Αγκώνα  

              την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά  και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 

Την αναγνώριση  της  ασφαλτοστρωµένης  οδού   Αγκώνα – Ζόλων ως µοναδική δηµοτική οδός που συνδέει τους 

δύο Οικισµούς. 

 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13 /2019                                                                                 Α∆Α: Ω∆Θ1ΩΕ5-ΦΣΗ 
  ΘΕΜΑ Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  περί άρσης ασυµφωνίας µεταξύ του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου και διαµορφωµένης κατάστασης της δυτικής ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ 178 επί 

της οδού Τυπάλδου  σχεδίου πόλης Ληξουρίου , ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης  ,συνεχίζοντας  την   συνεδρίαση εισηγούµενος το 3ο θέµα ηµερήσιας 

διάταξης  «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης  περί άρσης ασυµφωνίας µεταξύ του εγκεκριµένου 
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ρυµοτοµικού σχεδίου και διαµορφωµένης κατάστασης της δυτικής ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ 178 επί της 

οδού Τυπάλδου  σχεδίου πόλης Ληξουρίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.» θέτει υπόψη της Επιτροπής α)  το  µε αρίθµ. 

πρωτ   3516/18 /14-01-2019   εισήγηση της  Προϊσταµένης   της ∆/νσης  της Υπηρεσίας ∆όµησης του   ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς κ. Κωνσταντίνας Μαρούλη και β)  την Τεχνική Έκθεση της Τοπογράφου Μηχανικού Τ.Ε κ. 

Αικατερίνης Κλωνή για το εν λόγω θέµα τα  οποία  αναλυτικά κατά σειρά  έχουν    ως εξής : 
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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 δηλαδή την άρση της  ασυµφωνίας µεταξύ του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου και διαµορφωµένης κατάστασης της δυτικής ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ 178 επί της 
οδού Τυπάλδου  σχεδίου πόλης Ληξουρίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς εφόσον δεν µεταβάλλει την γενική διάταξη του 
εγκεκριµένου σχεδίου , ούτε µετατοπίζει τον άξονα της οδού , αντιθέτως διευθετεί την ρυµοτοµική γραµµή 
προσδιορίζοντας σταθερό πλάτος 14 µ στην οδό που προέβλεπε το προηγούµενο Ρ.Σ που αναθεωρήθηκε και 
δεν προβλεπόταν καµία τροποποίηση της εν λόγω Ρυµοτοµικής Γραµµής και δεν µε την διόρθωση αυτή καµία 
ανεγερθείσα οικοδοµή δεν ρυµοτοµείται. 
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Κουρκουµέλης Ηλίας- Αποστολάτος Γεράσιµος - Παρίσης Ηλίας - 
Κεκάτος Ευάγγελος – Βανδώρος Παναγής και Αραβαντινός ∆ιονύσιος . 
και λαµβάνοντας υπόψη: 

• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,  
το  µε αρίθµ. πρωτ   1381/ 21-01-0019 ( 29 -01-2019 )  εισήγηση του Προϊσταµένου  της ∆/νσης  της 
Υπηρεσίας  
την µε αρίθ. πρωτ. 1980/28-01-2019 αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Ζόλων  
την µε αρίθ. πρωτ. 1886 /25-01-2019  αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Αγκώνα  

              την πρόταση του Προέδρου: 
 

                                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά  και εισηγείται πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως παρακάτω:  
 
Την άρση της  ασυµφωνίας µεταξύ του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου και διαµορφωµένης κατάστασης της 
δυτικής ρυµοτοµικής γραµµής του Ο.Τ 178 επί της οδού Τυπάλδου  σχεδίου πόλης Ληξουρίου  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς εφόσον δεν µεταβάλλει την γενική διάταξη του εγκεκριµένου σχεδίου , ούτε µετατοπίζει τον άξονα 
της οδού , αντιθέτως διευθετεί την ρυµοτοµική γραµµή προσδιορίζοντας σταθερό πλάτος 14 µ στην οδό που 
προέβλεπε το προηγούµενο Ρ.Σ που αναθεωρήθηκε και δεν προβλεπόταν καµία τροποποίηση της εν λόγω 
Ρυµοτοµικής Γραµµής και δεν µε την διόρθωση αυτή καµία ανεγερθείσα οικοδοµή δεν ρυµοτοµείται. 

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

                                                                                                                 Βανδώρος Παναγής                                                                         
                                                                                                                         Παρίσης Ηλίας                                                

                                                                                                                    Κεκάτος Ευάγγελος                                                                                            
                                                                                                                 Αραβαντινός ∆ιονύσιος      
 
 
     Α/ ∆ήµαρχος  
     Ηλίας Κουρκουµέλης  
 


