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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 
 

                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 

της 8 ης  (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την   14 η  
Ιουνίου   2017  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα  14 η   Ιουνίου του έτους  2017, ηµέρα Τετάρτη      και ώρα 13:30 το 
µεσηµέρι   ,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθµό πρωτ. 18357/14-06-2017 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.Ματίατος  Σπυρίδων                                                                               Μοσχονάς Αλέξανδρος 
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        Σαµούρης Σπύρίδων 
3.   Κεκάτος Ευάγγελος                                                                              Αραβαντινός ∆ιονύσιος                                                                    
4.  Γάκης Μιχαήλ                                                                                        Παρίσης Ηλίας   
5. Βανδώρος Παναγής(αποχώρησε στην 55 /2017 απόφαση 
6. Γαρµπή Σοφία (αναπληρωµατικό Μέλος –προσήλθε  στην 55 /2017 απόφαση)                                                               
 

ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    54 /2017                                                                     Α∆Α: 6ΧΨ1ΩΕ5-ΤΒΤ 
ΘΕΜΑ : Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µόνιµη 

µετατόπιση των περιπτέρων της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και την λήψη απόφασης για 

την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου. 

Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα Μέλη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  Με την αρίθ. πρωτ. 28357/2017 πρόσκληση σε συνεδρίαση 
προσκληθήκατε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για την  συζήτηση των παρακάτω θεµάτων :  
  1. Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µόνιµη µετατόπιση των περιπτέρων 
της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και την λήψη απόφασης για την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου. 
Εισήγηση : Τεχνική Υπηρεσία. 
2. Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον Καθορισµό των  χώρων  ανάπτυξης  
τραπεζο-καθισµάτων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. 
Εισήγηση: Υπηρεσία ∆όµησης. 

Παρακαλείστε για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ λόγω ολοκλήρωσης των έργων 

στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα Μέλη (Ματιάτος –Αποστολάτος-Κεκάτος-Γάκης και Βανδώρος) 

ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 1ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µόνιµη µετατόπιση των περιπτέρων της 
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Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και την λήψη απόφασης για την διατήρηση ή µη κενωθέντος 

περιπτέρου.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  αριθ. πρωτ. 17540/7-06-2017  

διαβιβαστικό του  αναπληρωτή προϊσταµένου  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Καλογερόπουλου 
Θεόδωρου σύµφωνα µε την οποία διαβιβάζει την εισήγηση για το εν λόγω θέµα η  οποία  αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ : ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ή ΜΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 
 
 Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, υπάρχουν εγκατεστηµένα τρία περίπτερα σύµφωνα και µε 
την υπ' αριθµ. 179/2016 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ένα 
βρίσκεται έναντι παρόδου Λαυράγκα, ένα βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου, κι ένα βρίσκεται 
έναντι Παιδικού Κήπου. 
 Με την υπ' αριθµ. 29/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (η οποία 
εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 70509/24.4.17 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου), ανακλήθηκε η παραχώρηση της θέσης του 
περιπτέρου που βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 
Ν.3852/2010 και του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 και την ως άνω αναφερόµενη κανονιστική 
απόφαση), λόγω µη συµµόρφωσης του µισθωτή στους όρους του κανονισµού. Στην περίπτωση αυτή, 
το περίπτερο θεωρείται κενωθέν και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς θα πρέπει να 
αποφασίσει εάν θα διατηρήσει τη συγκεκριµένη θέση ή αν θα την καταργήσει. Εφόσον αποφασίσει 
την κατάργησή της, δεν απαιτείται νέα χωροθέτηση (µετατόπιση) του περιπτέρου. Εάν αποφασίσει τη 
διατήρησή της, θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς να αποφασίσει και τη νέα 
χωροθέτηση (µετατόπιση) του περιπτέρου (σύµφωνα µε την εγκύκλιο 38/23463/06.6.14 του 
Υπουργείου Εσωτερικών). 
 
 Λόγω του εξωραϊσµού της πλατείας Βαλλιάνου κατόπιν εκτέλεσης του δηµόσιου έργου µε τίτλο 
«Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου», κρίνεται σκόπιµη για λόγους αισθητικούς, 
περιβαλλοντικούς και κοινοχρησίας και ασφάλειας των χρηστών της πλατείας, η µετατόπιση όλων των 
περιπτέρων. 
 Η µετατόπιση των εν λόγω περιπτέρων προτείνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 15 της 
υπ' αριθµ. 179/2016 κανονιστικής απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς «2. Η 
µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφάλειας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του 
περιβάλλοντος, είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας 
έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά από γνώµη του Συµβουλίου 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας». 
 Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 11 της υπ' αριθµ. 179/2016 κανονιστικής απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς «1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και απλή γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας ή Τοπικής Κοινότητας και τη 
σύµφωνη γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των χώρων από 
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων. Σηµειώνεται ότι η αρνητική γνώµη της εν 
λόγω αρχής (αστυνοµική), δεσµεύει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως προς τον καθορισµό των θέσεων. Για 
τον καθορισµό των θέσεων, λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την 
προστασία του φυσικού πολιτισµού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των 
ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού 
περιβάλλοντος και εν γένει προστασίας της κοινής χρήσης». 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και: 
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 α) Το απόσπασµα οριζοντιογραφίας που επισυνάπτεται µε τις πέντε (5) εναλλακτικά 
προτεινόµενες θέσεις χωροθέτησης, για την µετατόπιση όλων των περιπτέρων της κεντρικής πλατείας 
Αργοστολίου. 
 β) Το γεγονός ότι η µετατόπιση όλων των περιπτέρων της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου, 
θεωρείται µόνιµη και όχι προσωρινή, καθώς δεν γίνεται µνεία της παρ.4 του άρθρου 15 της υπ' αριθµ. 
179/2016 κανονιστικής απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 γ) Το κεφάλαιο ∆' του Ν.1044/1971 (ΦΕΚ.245Α/1971), όπως ισχύει. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
 α) Στην περίπτωση που αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η 
διατήρηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου, να εγκριθεί η 
µετατόπιση (σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθµ. 179/2016 κανονιστικής απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) των τριών (3) περιπτέρων της κεντρικής πλατείας 
Αργοστολίου, στις πέντε (5) εναλλακτικά προτεινόµενες θέσεις χωροθέτησης, σύµφωνα µε το 
απόσπασµα οριζοντιογραφίας που επισυνάπτεται, εφόσον εν τω µεταξύ ληφθούν υπόψιν, οι 
γνωµοδοτήσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κεφαλληνίας, 
οι οποίες αναµένονται. 
 ή β) Στην περίπτωση που αποφασιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς, η 
κατάργηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου, δεν απαιτείται η 
λήψη απόφασης για τη µετατόπιση του συγκεκριµένου περιπτέρου και άρα, να εγκριθεί η µετατόπιση 
(σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθµ. 179/2016 κανονιστικής απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς) των δύο (2) περιπτέρων της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου, στις 
πέντε (5) εναλλακτικά προτεινόµενες θέσεις χωροθέτησης, σύµφωνα µε το απόσπασµα 
οριζοντιογραφίας που επισυνάπτεται, εφόσον εν τω µεταξύ ληφθούν υπόψιν, οι γνωµοδοτήσεις της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κεφαλληνίας, οι οποίες 
αναµένονται. 
 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   01.6.17 
 
                                                                   ελέγχθηκε & θεωρήθηκε 
 ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
                                                                                      Συγκοινωνιακών Έργων & 
συντάχθηκε                                           αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Κλαουδάτος Γεράσιµος Καλογερόπουλος Θεόδωρος 
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής των  37 και 39 /7-06-2017  αποφάσεων  της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου οι οποίες  αναλυτικά έχει ως εξής:  
                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.6/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 7/6/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  37/2017                                 
                                                                                  Περίληψη  
                                                        ∆ιατήρηση η µη κενωθέντος περιπτέρου                                                    
  Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
7/6/2017 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη 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                                        ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                             
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                      ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                        ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                              ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                          
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε 
την κατάργηση ή µη θέσης κενωθέντος περίπτερου που βρίσκεται έναντι του Μεγάρου Αµπατιέλου και αφού 
ανέγνωσε την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς που αναφέρει :«Με την υπ' αριθµ. 
29/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (η οποία εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 
70509/24.4.17 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου), ανακλήθηκε η παραχώρηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 και του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 και την ως άνω 
αναφερόµενη κανονιστική απόφαση), λόγω µη συµµόρφωσης του µισθωτή στους όρους του κανονισµού. Στην 
περίπτωση αυτή, το περίπτερο θεωρείται κενωθέν και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς θα πρέπει να 
αποφασίσει εάν θα διατηρήσει τη συγκεκριµένη θέση ή αν θα την καταργήσει. Εφόσον αποφασίσει την 
κατάργησή της, δεν απαιτείται νέα χωροθέτηση (µετατόπιση) του περιπτέρου.»  ,πρότεινε την κατάργηση της 
θέσης αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το συµβούλιο  
                                            ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου αφού ανέγνωσε την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλονιάς σχετικά µε την κατάργηση ή µη  θέσης κενωθέντος περίπτερου που βρίσκεται έναντι του 
Μεγάρου Αµπατιέλου, οµόφωνα αποφάσισε  την κατάργηση της θέσης κενωθέντος περίπτερου που βρίσκεται 
έναντι του Μεγάρου Αµπατιέλου. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  37/2017. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
 
                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα πρακτικά της µε αρ.6/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 7/6/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  39/2017                                 
                                                                                  Περίληψη  
                                      Μετατόπιση περιπτέρων κεντρικής πλατείας Αργοστολίου 
                                                                                                         
   Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
7/6/2017 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη 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                                        ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                             
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                      ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                        ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                                                                                                
 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                              ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                                          
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                             
   
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης σχετικά την 
µόνιµη µετατόπιση των περιπτέρων της κεντρικής πλατειάς Αργοστολίου στις πέντε(5) προτεινόµενες θέσεις 
σύµφωνα µε το σχέδιο και την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλονιάς που αναφέρει: 
 «Λόγω του εξωραϊσµού της πλατείας Βαλλιάνου κατόπιν εκτέλεσης του δηµόσιου έργου µε τίτλο «Ανάπλαση 
Κοινοχρήστων Χώρων – Πλατεία Βαλλιάνου», κρίνεται σκόπιµη για λόγους αισθητικούς, περιβαλλοντικούς και 
κοινοχρησίας και ασφάλειας των χρηστών της πλατείας, η µετατόπιση όλων των περιπτέρων.  
Η µετατόπιση των εν λόγω περιπτέρων προτείνεται σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθµ. 
179/2016 κανονιστικής απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς «2. Η µετατόπιση περιπτέρου 
γίνεται, είτε για λόγους ασφάλειας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος, είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων, 
∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µετά 
από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας».  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε τα δυο εναποµείναντα περίπτερα της κεντρικής  πλατείας  να 
µετεγκατασταθούν µόνιµα στις προτεινόµενες θέσεις χωροθέτησης σύµφωνα µε το απόσπασµα της 
οριζοντιογραφίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών .  
Την  πρόταση του Πρόεδρου ψήφησαν οι κύριοι Αλέξανδρος Γαβριελατος και Σπυρίδωνας Μελισσαράτος . 
Οι  κύριοι Γεράσιµος Καούκης , ∆ιονύσιος Παγουλάτος και Ιάκωβος Νιφοράτος δήλωσαν «παρών», 
 ενώ ο κ. Κωνσταντίνος ∆ιακάτος είπε να γίνει ότι αναφέρει ο σχετικός νόµος.  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  39/2017. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή  
                                                                                         του παρόντος πρακτικού) 
                                            Ακριβές απόσπασµα 
                                       Αργοστόλι 9  Ιουνίου    2017  

                                           
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                                                                                                                   
                                ΛΟΥΚΑΣ    ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ    
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Τέλος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 9/06 /2017 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Αργοστολίου 
σύµφωνα µε το οποίο εκφράζει την σύµφωνη γνώµη και για τις πέντε προτεινόµενες εναλλακτικές 
θέσεις χωροθέτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
 
Ο Πρόεδρος προτείνει να α)  εγκριθεί  η κατάργηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έναντι 
Μεγάρου Αµπατιέλου και  β) να εγκριθεί η µόνιµη θέση των δύο περιπτέρων στις θέσεις που ήδη 
έχουν προσωρινά εγκατασταθεί. 
 

Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος 

Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ  και Βανδώρος Παναγής. 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• τις  αριθ. 37 και 39/2017 αποφάσεις  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  
την µε αρίθµ. πρωτ.17540 /2017 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
το από 9/06 /2017 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Αργοστολίου: 

 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
1. Να  εγκριθεί  η κατάργηση της θέσης του περιπτέρου που βρίσκεται έναντι Μεγάρου Αµπατιέλου και   
2. Να εγκριθεί η µόνιµη θέση των δύο περιπτέρων στις θέσεις που ήδη έχουν προσωρινά 
εγκατασταθεί. 
 
 
ΑΡΙΘΜ .ΑΠΟΦΑΣΗΣ :    55 /2017                                                               Α∆Α: 7Ξ9ΩΩΕ5-ΦΓΜ 

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση και εισήγηση  στο Δημοτικό Συμβούλιο πρότασης για τον Καθορισμό 

των  χώρων  ανάπτυξης  τραπεζο-καθισμάτων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου.)                                                             

 
Ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Ματιάτος ,κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης αναφέρει στα Μέλη 
της Επιτροπής τα παρακάτω:  Με την αρίθ. πρωτ. 28357/2017 πρόσκληση προσκληθήκατε σε 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση για την  συζήτηση των παρακάτω θεµάτων :  
  1. Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για την µόνιµη µετατόπιση των περιπτέρων 
της Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου και την λήψη απόφασης για την διατήρηση ή µη κενωθέντος περιπτέρου. 
Εισήγηση : Τεχνική Υπηρεσία. 
2. Γνωµοδότηση και εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον Καθορισµό των  χώρων  ανάπτυξης  
τραπεζοκαθισµάτων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. 
Εισήγηση: Υπηρεσία ∆όµησης. 

Παρακαλείστε για τον ορισµό της συνεδρίασης ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ λόγω ολοκλήρωσης των έργων 

στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση τα Μέλη (Ματιάτος –Αποστολάτος-Κεκάτος-Γάκης και Βανδώρος) 

ΟΜΟΦΩΝΑ ψηφίζουν για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 2ο Θέµα  της ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και 
εισήγηση  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρότασης για τον Καθορισµό των  χώρων  ανάπτυξης  τραπεζο-
καθισµάτων στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου.» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την µε  
αριθ. πρωτ. 18208/13-06-2017  εισήγηση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης 
του ∆ήµου  για το εν λόγω θέµα η  οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  και 49 /14-06-2017  απόφαση   της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου η  οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
 
                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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Από τα πρακτικά της µε αρ.7/2017  συνεδριάσεως του  Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αργοστολίου της 14/6/2017. 
   Αριθ. Απόφασης  43/2017                                 
                                                                                  Περίληψη  
                                                         Καθορισµός χώρων για ανάπτυξη          
                              Τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου 
          
Στο Αργοστόλι και στο κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς σήµερα τις 
7/6/2017 ηµέρα εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10.30 π.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 9, 
ήτοι: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ  
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                         
ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ  ΙΑΚΩΒΟΣ                                   ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ                               
ΙΣΜΗΝΗ  ΚΡΕΜΜΥ∆Α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 ΤΑΡΑΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  
 ∆ΙΑΚΑΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ                                                                                      
 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 ΚΑΟΥΚΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 ΤΖΑΝΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
  ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                         
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου εισηγήθηκε το 1ο   θέµα  
  της ηµερησίας διάταξης σχετικά µε την σχετικά µε την  πρόταση  των Τεχνικών υπηρεσιών  του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς 18208 13/6/1017για «καθορισµό χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία 
Αργοστολίου ( πλατεία Βαλλιάνου)» µε την οποία προτείνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου η 
περιχώρηση συνολικού εµβαδού 1910,00 τ.µ κατανεµηµένα τέσσερα σηµεία της πλατείας µε τ.µ  532,90, 276,30, 
478,80 και 622,00  έκαστο και τα οποία είναι αποτυπωµένα στο σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Ο Πρόεδρος πρότεινε λόγω του ότι ο χρόνος για να παρθεί απόφαση σε ένα τόσο σοβαρό θέµα που αφόρα την 
ιστορική µας πλατεία δεν είναι αρκετός  και επειδή υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση  την απόφαση να την πάρει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
  Με την πρόταση του Πρόεδρου συµφώνησαν ο κ.Γ. Καούκης ο Ι.Νιφοράτος η κ Ι. Κρεµµύδα και ο κ Κ.∆ιακάτος 
οποίος συµπλήρωσε ότι έτσι κι αλλιώς οι αποφάσεις της Κοινότητας δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και 
συνήθως πολλά θέµατα έχουν προαποφασιστεί πριν έρθουν στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής κοινότητας 
Αργοστολίου. 
Οι κύριοι Σ.Μελισσαράτος, ∆.Κουµαριώτης και η κ. Π.Ταραζή ψήφισαν την  πρόταση των  Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου όπως έχει. 
Ο κ.Π. Τζανατος ψήφησε αρνητικά λόγω ότι είναι αναρµόδιος να απαντήσει σε ένα τόσο σοβαρό θέµα και δεν 
υπάρχει ένα υπεύθυνο άτοµο από αρµόδια υπηρεσία να ενηµερώσει κάτι που υποβαθµίζει και το συµβούλιο της 
Κοινότητας.                  
                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κατά πλειοψηφία  αποφάσισε σχετικά µε την  πρόταση  
των Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Κεφαλονιάς ΑΡ.ΠΡΩΤ.18208 13/6/1017για «καθορισµό χώρων για 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου ( πλατεία Βαλλιάνου)» µε την οποία 
προτείνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου η περιχώρηση συνολικού εµβαδού 1910,00 τ.µ κατανεµηµένα 
τέσσερα σηµεία της πλατείας µε τ.µ  532,90, 276,30, 478,80 και 622,00  έκαστο και τα οποία είναι αποτυπωµένα 
στο σχέδιο των Τεχνικών Υπηρεσιών, 
 ότι επειδή  ο χρόνος για να παρθεί απόφαση σε ένα τόσο σοβαρό θέµα που αφόρα την ιστορική µας 
πλατεία δεν είναι αρκετός  και λόγω του ότι  υπάρχει ελλιπής ενηµέρωση   την απόφαση να την πάρει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
µειοψηφούντων των κ. Σ.Μελισσαράτου, ∆.Κουµαριώτη και η κ. Π.Ταραζή που ψήφισαν την  πρόταση των  
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου όπως έχει και του  κ.Π. Τζανατου που  ψήφησε αρνητικά λόγω ότι είναι 
αναρµόδιος να απαντήσει σε ένα τόσο σοβαρό θέµα και δεν υπάρχει ένα υπεύθυνο άτοµο από αρµόδια 
υπηρεσία να ενηµερώσει κάτι που υποβαθµίζει και το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής  Κοινότητας.  
  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  43/2017. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                       ΤΑ ΜΕΛΗ   
ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ                                            (όπως αναγράφονται στην αρχή) 
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Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση  : 
 
Ο Πρόεδρος προτείνει τον καθορισµό των χώρων για ανάπτυξη τραπεζο-καθισµάτων στην κεντρική 
Πλατεία Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου ) όπως περιγράφονται  στην µε αρίθµ πρωτ. 18208/2017 
εισήγηση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς και το 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο . 
Την εισήγηση του Προέδρου Ψηφίζουν: Ματιάτος Σπυρίδων – Αποστολάτος Γεράσιµος-Κεκάτος 
Ευάγγελος –Γάκης Μιχαήλ  και Σοφία Γαρµπή . 
και αφού έλαβε υπόψη της:  

• το άρθρο 73 του Ν.3852 /2010,  

• την   αριθ.  49 /2017 απόφαση   της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου  
την µε αρίθµ. πρωτ.18208 /2017 εισήγηση του υπαλλήλου της Αρµόδιας Υπηρεσίας 

              την εισήγηση του Προέδρου. 
 
                                                ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Γνωµοδοτεί  θετικά και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο : 
Τον καθορισµό των χώρων για ανάπτυξη τραπεζο-καθισµάτων στην κεντρική Πλατεία Αργοστολίου 
(Πλατεία Βαλιάνου ) όπως περιγράφονται στο σύνολό τους  στην µε αρίθµ πρωτ. 18208/2017 
εισήγηση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς και το 
συνηµµένο τοπογραφικό σχέδιο. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Σπυρίδων Ματιάτος 

                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                                                                Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                        
                                                                                                                Κεκάτος Ευάγγελος                                                                           
                                                                                                                Γάκης Μιχαήλ  
                                                                                                                Βανδώρος Παναγής                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                Γαρµπή Σοφία  
 


