ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 7ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 23η Απριλίου 2019 του
∆ήµου Κεφαλλονιάς.
Στο Αργοστόλι, σήµερα 23 η Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11: 00 το πρωί ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 11648/22-04-2019 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 πέντε (5) και
αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αποστολάτος Γεράσιµος
Παρίσης Ηλίας
2 Σαµούρης Σπυρίδων (ΠΑΡΩΝ στην 19-2019 απόφαση)
Αραβαντινός ∆ιονύσιος
3. Βανδώρος Παναγής
Κουρκουµέλης Ηλίας
4. Κεκάτος Ευάγγελος
Γάκης Μιχαήλ
5. Μοσχονάς Αλέξανδρος
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 19 /2019
Α∆Α:6Θ4ΝΩΕ5-ΣΘΟ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Επειδή Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης απουσιάζει εκτός Νοµού για εργασία και ο Αντιπρόεδρος κ. Αραβαντινός
∆ιονύσιος αδυνατεί να παραβρεθεί για να προεδρεύσει λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων , προεδρεύει ο σύµβουλος της
πλειοψηφίας που πήρε τους περισσότερους ψήφους κατά την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (27) ψήφους , κ
Αποστολάτος Γεράσιµος.
Ο Προεδρευων Σύµβουλος κ. Αποστολάτος Γεράσιµος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Με την αριθ. πρωτ. 11648/22-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου καλεστήκαµε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:
Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Σισσιώτισας.
Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Γερ. Μακρή.

Η συνεδρίαση ορίστηκε ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ γιατί σήµερα θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις
επόµενες συνεδριάσεις δεν µπορούν ωα συζητηθούς τα εν λόγω θέµατα λόγω των επικείµενων εκλογών .
Τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν : Αποστολάτος-Βανδώρος-Κεκάτος & Μοσχονάς.
Ο κ. Σπυρίδων Νικόλαος ψηφίζει ΚΑΤΑ.
Αµέσως µετά ο κ. Αποστολάτος εισηγούµενος το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων..» έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 8286 /28-03-2019 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 16 /18-04-2019 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.3/2019 συνεδριάσεως του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της
18/4/2019.
Αριθ. Απόφασης 16/2019
Περίληψη
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στο Αργοστόλι
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 18/4/2019
ηµέρα εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00 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
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την αίτηση
8286/26-3-2019 του κ. Κλαουδάτου ∆ηµητρίου για παραχώρηση χώρου δέκα τετραγωνικών περίπου σε πλατεία στο
Αργοστόλι χωρίς να διευκρινίζει την δραστηριότητα που θα αναπτύξει . Εκ των συνηµµένων φωτογραφιών πιθανολογείται ότι
πρόκειται για υπαίθρια δραστηριότητα µε ψυχαγωγικό αντικείµενο ,πρότεινε η δραστηριότητα αυτή να αναπτυχθεί στην
πλατεία Συσιωτίσης .Οι κύριοι Μελισσαράτος, Γαβριελάτος και η κ. Ταραζή ψήφησαν την πρόταση του Προέδρου .
Ο κύριος Καούκης πρότεινε να τοποθετηθούν σε πλατεία στις Λαϊκές Κατοικίες όπως και ο κύριος Τζανάτος,Ο κύριος
Κουµαριώτης ψήφησε παρών.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά µε την αίτηση 8286/26-3-2019 του κ. Κλαουδάτου ∆ηµητρίου
για παραχώρηση χώρου δέκα τετραγωνικών περίπου σε πλατεία στο Αργοστόλι κατά πλειοψηφία αποφάσισε η
δραστηριότητα αυτή να αναπτυχθεί στην πλατεία Συσιωτίσης,µειοψηφούντων των
κ. Καούκη που πρότεινε να τοποθετηθούν σε πλατεία στις Λαϊκές Κατοικίες όπως και του κ.Τζανάτου,Ο κ. Κουµαριώτης
ψήφησε παρών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 16/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 19 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διάθεση τµήµατος
κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Σισιώτισσας
στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων,
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας .
Ο κ. Σαµούρης Σπυρίδων προτείνει να παραχωρηθεί η πλατεία στις Λαικές Κατοικίες και ψηφίζει την πρότασή του.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αποστολάτος Γεράσιµος–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και

Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:
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•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 8286/28-03-2019 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων
την 16/18-04-2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
και την πρόταση του Προέδρου:
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωµοδοτεί θετικά και να εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διάθεση τµήµατος κοινόχρηστου χώρου επί
της πλατείας της Σισιώτισσας στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων αφού αιτηθεί άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας και την προσκόµιση των δικαιολογητικών στην αρµόδια Υπηρεσία.

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 20 /2019
Α∆Α:ΨΛ05ΩΕ5-ΞΡΑ
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων.
Επειδή Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Κουρκουµέλης απουσιάζει εκτός Νοµού για εργασία και ο Αντιπρόεδρος κ. Αραβαντινός
∆ιονύσιος αδυνατεί να παραβρεθεί για να προεδρεύσει λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων , προεδρεύει ο σύµβουλος της
πλειοψηφίας που πήρε τους περισσότερους ψήφους κατά την εκλογή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (27) ψήφους , κ
Αποστολάτος Γεράσιµος.
Ο Προεδρευων Σύµβουλος κ. Αποστολάτος Γεράσιµος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της
Επιτροπής τα παρακάτω:
Με την αριθ. πρωτ. 11648/22-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου καλεστήκαµε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:
Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Σισσιώτισας.
Γνωµοδότηση και εισήγηση στο ∆.Σ πρότασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Γερ. Μακρή.

Η συνεδρίαση ορίστηκε ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ γιατί σήµερα θα συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις
επόµενες συνεδριάσεις δεν µπορούν ωα συζητηθούς τα εν λόγω θέµατα λόγω των επικείµενων εκλογών .
Τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ψηφίζουν : Αποστολάτος-Βανδώρος-Κεκάτος & Μοσχονάς.
Ο κ. Σπυρίδων Νικόλαος ψηφίζει ΚΑΤΑ.
Αµέσως µετά ο κ. Αποστολάτος εισηγούµενος το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων..» έθεσε υπόψη των
Μελών της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 9566/19-04-2019 έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων κ. Αφροδίτης Κατσιβέλη η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την 17 /18-04-2019 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της µε αρ.3/2019 συνεδριάσεως του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου της
18/4/2019.
Αριθ. Απόφασης 17/2019
Περίληψη
Αξιοποίηση τµήµατος πλατείας Γερασίµου Μακρή για τραπεζοκαθίσµατα
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 18/4/2019
ηµέρα εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 18.00 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
∆ΙΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΕΜΜΥ∆Α
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την αίτηση
9666/44.19 της κ.Μπεκατώρου Ευαγγελίας του Ιωάννη ιδιοκτήτριας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµατων του καταστήµατος της διαστάσεων 3χ15 Μ πρότεινε να παραχωρηθεί µε δηµοπρασία .
Οι κ. Μελισσαράτατος και Γαβριελάτος ψήφησαν την πρόταση του πρόεδρου
Οι κύριοι Καούκης,κΚουµαριώτης ,Τζανάτος και η κ. Ταραζή ψήφησαν παρόν.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου σχετικά µε την αίτηση 9666/44.19 της κ.Μππεκατώρου Ευαγγελίας του
Ιωάννη ιδιοκτήτριας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµατων του καταστήµατος της
διαστάσεων 3χ15 Μ κατά πλειοψηφία αποφάσισε να µην παραχωρηθεί µε δηµοπρασία .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 17/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
(όπως αναγράφονται στην αρχή
του παρόντος πρακτικού)
Ακριβές απόσπασµα
Αργοστόλι 19 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διάθεση τµήµατος
κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Γεράσιµου Μακρή στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων,
λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας δηλαδή µε την δηµοπράτηση του.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν : Αποστολάτος Γεράσιµος–Μοσχονάς Αλέξανδρος - Κεκάτος Ευάγγελος και

Βανδώρος Παναγής.
και λαµβάνοντας υπόψη:

•
•
•

του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
την µε αρίθµ. πρωτ. 9566/9-04-2019 εισήγηση του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων
την 17/18-04-2019 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου.
και την πρόταση του Προέδρου:
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά και να εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την διάθεση τµήµατος κοινόχρηστου χώρου επί
της πλατείας Γεράσιµου Μακρή στο Αργοστόλι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µε δηµοπρασία.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αποστολάτος Γεράσιµος
Σαµούρης Σπυρίδων
Βανδώρος Παναγής
Κεκάτος Ευάγγελος
Μοσχονάς Αλέξανδρος

Αποστολάτος Γεράσιµος
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