
 
 

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήματος με 

την επωνυμία ΄΄ΣΟΥΛΑΤΣΟ΄΄ ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι 

 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: 1. Νομική Υπηρεσία  

        2. Κοκκόση Ανδρέα  

        3. Δ/νση Δημ. Υγείας κ΄Κοιν. 

Μέριμνας Π.Ε. Κεφ/νίας  

     4.κ Νεόφυτο Κων/νο 

      Περατάτα 

    5. ΚΤΕΛ Κεφ/νιας  Α.Ε 

 

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

       Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

                                                                     Αργοστόλι 20-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 62058 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                        Τμήμα Αδειοδοτήσεων  και 

τηλ: 2671361018                                               ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ενηµέρωση σχετικά µε προσωρινή ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος µε 
την επωνυµία ΄΄ΣΟΥΛΑΤΣΟ΄΄ ιδιοκτησίας Κοκκόση Ανδρέα στο Αργοστόλι 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες έξι  (6) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

      6.    Κουνάδη Μαρία 

                

Ο Πρόεδρος της επιτροπής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

το 1
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα αριθ. 62058/19-12-2013 

έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας  σε συνεχεία της 130/2013 αποφάσεως της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής αναφορικά με την λειτουργία καταστήματος με την επωνυμία 

<<ΣΟΥΛΑΤΣΟ>> ιδιοκτησίας Κοοκόση Ανδρέα, αναλυτικά ως εξής: 

   ΘΕΜΑ:  Απάντηση επί της με αριθμό 130/2013 απόφασης της 

Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής. 

 



 Ι. Με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08.10.2012 

(ΦΕΚ 2718/2012 τεύχος Β΄) καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.  Ειδικότερα όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 1 της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης σκοπός της 

είναι η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων που 

αφορούν την  λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών για τις 

οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

χώρας.  Υγειονομικός έλεγχος για της εφαρμογή της εν λόγω διάταξης 

είναι η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίας των τροφίμων 

και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των 

εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, για να 

διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στην Δημόσια Υγεία και στο 

περιβάλλον γενικότερα με κύριο σκοπό την προστασία της Δημόσιας 

Υγείας.  Περαιτέρω για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και 

προϋποθέσεων της παρούσας διάταξης στους χώρους των επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως χώρους τροφίμων και 

ποτών διενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους Υγειονομικός 

έλεγχος.  

 Ο Υγειονομικός έλεγχος ασκείται, τακτικά ή έκτακτα στις 

αναφερόμενες στο άρθρο 3 της εν λόγω διάταξης επιχειρήσεις τροφίμων 

και ποτών, καθώς και στα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και 

γενικά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.  Κατά 

τους ελέγχους αυτούς λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της εν λόγω 

διάταξης, οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές Διατάξεις.  Για της μη συμμορφώσεις 

αναφέρονται οι προτεινόμενες βελτιώσεις και καθορίζεται ημερομηνία 

επανελέγχου.  Το έντυπο  ελέγχου συμπληρώνεται σε δύο αντίγραφα και 

το ένα παραδίδεται στον επιχειρηματία με την ολοκλήρωση του ελέγχου ή 

αποστέλλεται.  Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για την Δημόσια 



Υγεία καθώς και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης 

σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται επιβολή κυρώσεων και 

ακολουθεί η σύνταξη έκθεσης υγειονομικής επιθεώρησης η οποία 

αποστέλλεται στην αρμόδια κατά νόμο αρχή για την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων (άρθρο 16 Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08.10.2012).  

 Τέλος στο άρθρο 17 της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08.10.2012 ορίζεται ότι 

η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν την 

προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή δεν συμμορφώνονται σε 

τις απαιτήσεις της εν λόγω διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης 

ή παρεμπόδισης ελέγχου της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, 

συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η 

σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή.  Η άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών 

ανακαλείται από την αδειοδοτούσα αρχή ύστερα από εισήγηση της 

υγειονομικής υπηρεσίας, προσωρινά και σε περίπτωση υποτροπής 

οριστικά.  Η ανακληθείσα άδεια επαναχορηγείται στις περιπτώσεις 

συμμόρφωσης της επιχείρησης ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής 

υπηρεσίας ενώ παρακάτω αναφέρεται ότι στους παραβάτες της εν λόγω 

διάταξης  επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, διοικητικές 

κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 

228/τ.Α`/2-11-2011) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4075/2012 

(ΦΕΚ 89/τ.Α`/11-4-2012), άρθρο 58.  Σε διευκρίνιση της Υ1γ/Γ.Π./οικ. 

96967/08.10.2012 διάταξης εκδόθηκαν οι με αριθμούς Υ1γ/Γ. Π/58802, 

59315,62792/28.07.2013 και Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013 διευκρινιστικές 

εγκύκλιοι.  

 ΙΙ. Η ανάκληση και η οποία προβλέπεται ως διοικητικό μέτρο 

στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012, είναι διοικητική πράξη με την οποία 

αίρεται η ισχύς μια άλλης διοικητικής πράξης, είτε αναδρομικά, δηλαδή 

από το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης, η οποία έτσι 



«εξαφανίζεται» εξαρχής είτα για το μέλλον, δηλαδή από το χρόνο 

έκδοσης της ανακλητικής πράξης και μετά.  Οι άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν 

ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις 

γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και τις διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και των ειδικότερων διατάξεων που τις 

ρυθμίζουν (βλ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08.10.2012).  Έτσι σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρθηκαν στο υπό στοιχείο (Ι) η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ 

χορηγείται μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής 

υπηρεσίας περί της τήρησης των όρων λειτουργίας όπως αυτοί 

καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.  Η υγειονομική υπηρεσία, 

μεταξύ άλλων, ελέγχει αν ο χώρος είναι μονίμου κατασκευής, αν πληροί 

τους από υγειονομικής άποψης απαραίτητους οικοδομικούς όρους τους 

οποίους καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της υγειονομικής νομοθεσίας, 

αν υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης υγιεινής, ύδρευσης, αποχέτευσης, 

επαρκούς φωτισμού κ.λ.π.  Επίσης, ελέγχονται από πλευράς υγειονομικής 

όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει η Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08.10.2012.  Η 

ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες χορηγήθηκαν νομίμως, 

επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.  Η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Α του 

Ν.3852/2010 αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την ανάκληση 

της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και 

λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.  

Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου 

περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και 

στοιχεία.Επειδή για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει : α) η υγειονομική 

υπηρεσία, να διαπιστώνει παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της 



νέας ΥΔ (Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012)   β) να ενημερώνει εγγράφως τον 

υπεύθυνο για συμμόρφωση του, εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος και  σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενημερώνει τον αρμόδιο 

ΟΤΑ για ανάκληση της άδειας προσωρινά ή οριστικά. (Υπ. Υγείας εγκ. 

2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013).  Η υγειονομική υπηρεσία οφείλει να ορίζει 

στην έκθεση ελέγχου διάστημα συμμόρφωσης του ενδιαφερόμενου με την 

αρχική γνωμοδότηση (περί ίδρυσης και λειτουργίας) που δεν μπορεί να 

ξεπερνά τον ένα μήνα. Σε περίπτωση παρέλευσης του οριζομένου 

χρονικού περιθωρίου χωρίς συμμόρφωση, ο φάκελος επιστρέφεται στον 

οικείο Δήμο με αρνητική γνωμοδότηση.  Η υγειονομική υπηρεσία 

εισηγείται για την προσωρινή ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική 

ανάκληση της άδειας της επιχείρησης με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση. 

(Υπ. Υγείας Υ1γ/Γ. Π/58802, 59315,62792/28.07.2013) 

 Επειδή κατά την έννοια των κανόνων της ως άνω Υγειονομικής 

Διάταξης και των συμπληρωματικών αυτής εγκυκλίων, γίνεται σαφές ότι 

σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεως υγειονομικών όρων λειτουργίας, η 

ανάκληση της άδειας γίνεται πάντοτε μετά από γνώμη  της υγειονομικής 

υπηρεσίας η οποία είναι δεσμευτική για το δήμο εφόσον αυτή είναι το 

κύριο ελεγκτικό όργανο για την εφαρμογή των διατάξεων της 

Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/08.10.2012 ενώ ο οικείος Ο.Τ.Α. η αρμόδια απλώς και 

μόνο για την ανάκληση αρχή.  Ως εκ τούτου, η Δημοτική Αρχή αποφασίζει 

κατά δέσμια αρμοδιότητα, αφού είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την 

εν λόγω γνωμοδότηση και δεν διαθέτει διακριτική  ευχέρεια ως προς την 

ανάκληση ή μη της άδειας. 

 Στην περίπτωση του Υγειονομικού Καταστήματος με την επωνυμία 

«Σουλάτσο» η Διεύθυνση Υγείας απέστειλε προς τον Δήμο Κεφαλλονιάς 

την από 05.12.2013 «Έκθεση Επιθεώρησης».  Στην εν λόγω «έκθεση 

επιθεώρησης» η Διεύθυνση Υγείας  ως αναφέρει και ενώ είχε γνώση της 

άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος Υγειονομικού Ενδια-



φέροντος, της άδειας Κοινοχρήστου Χώρου, των ιδιωτικών συμφωνητικών 

υπομίσθωσης ουδόλως εισηγείται αν το εν λόγω κατάστημα λειτουργεί ή 

όχι σύμφωνα με τους όρους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ή την 

επιβολή κάποιου διοικητικού μέτρου.  Παραδόξως όμως ζητά από τον 

Δήμο Κεφαλλονιάς γενικά και αόριστα να της διευκρινίσει τους όρους 

λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης και προτρέπει το Τμήμα Ρύθμισης 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Κεφαλλονιάς για τις δικές του 

ενέργειες. 

 Με τον τρόπο αυτό η Διεύθυνση Υγείας η οποία αποτελεί όπως 

προαναφέρθηκε και το κατ’ εξοχήν ελεγκτικό όργανο για την εφαρμογή 

των Υγειονομικών Διατάξεων σχετικά με τους όρους ίδρυσης και λει-

τουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος παρότι στα 

Ευρήματα της Επιθεώρησης προβαίνει σε κάποιες διαπιστώσεις παρά 

ταύτα παραλείπει να εισηγηθεί για την νομιμότητα ή μη της λειτουργίας 

του εν λόγω καταστήματος, χωρίς κατά συνέπεια να δεσμεύει και  την 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η δε Επιτροπή σας δεν είναι όργανο το οποίο 

μπορεί να προβεί σε ερμηνεία μιας έκθεσης ελέγχου ή έκθεσης 

επιθεώρησης αλλά οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να είναι σαφώς 

διατυπωμένες ως προς την παράβαση που διαπιστώνεται και την επιβολή 

του διοικητικού μέτρου. 

    Εκ της Νομικής Υπηρεσίας 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρόεδρος εισηγείται στα μέλη να μην αποφανθούν επί 

της προσωρινής ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του λόγου καταστήματος με 

βάση την έκθεση της Δ/νσης Δ. Υγείας κ΄Κοιν. Μέριμνας και το ως άνω έγγραφο της 

Νομικής Υπηρεσίας. 

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψην της τις διατάξεις 

του αριθ.73 Ν. 3852/10 την Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 υγειονομική διάταξη, το αριθ. 

Πρωτ62058/19-12-13 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας και την από 5-12-2013 έκθεση 

επιθεώρησης της Δ/νσης Δημ. Υγείας κ΄Κοιν. Μέριμνας 

   Ομόφωνα Αποφασίζει  



Δεν δύναται να αποφανθεί σχετικά με την προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος με την επωνυμία <<ΣΟΥΛΑΤΣΟ>> ιδιοκτησίας Κοοκόση Ανδρέα 

στο Αργοστόλι διότι από την έκθεση επιθεώρησης της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. 

Μέριμνας δεν προκύπτει εισήγηση για τη νομιμότητα ή μη της λειτουργίας της επιχ/σης και 

για επιβολή του διοικητικού μέτρου  

  

          

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 2/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

               Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

Κοιν: κ. Σολωμό Κων/ νο 

Πόρος 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι 20-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 60338 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                          Τμήμα Αδειοδοτήσεων  και 

τηλ: 2671361018                                               ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 

                                                     

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

καφετέριας ιδιοκτησίας Σολομού Κων/νου στον Πόρο 



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 2/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος καφετέριας ιδιοκτησίας Σολωµού Κων/νου στον Πόρο 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες έξι(6) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

      6.    Κουνάδη Μαρία         

Ο Πρόεδρος της επιτροπής  εισηγούμενος το 2
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων κ΄ ρύθμισης   

εμπορικών δραστηριοτήτων σχετικά με προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος καφετέριας ιδιοκτησίας Σολωμού Κων/νου στον Πόρο αναλυτικά 

ως εξής:  

Με την αριθ.71591/22189/11-12-2013 έκθεση ελέγχου του Τμήματος  

Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου που αναφέρεται στο κατάστημα 

Καφετέρια με την επωνυμία ΡΕΜΕΤΖΟ ιδιοκτησίας Σολωμού Κωνσταντίνου του Γεώργιου 

που βρίσκεται στο Πόρο της Δημ. Ενότητας Ελειού-Πρόννων ,μας γίνεται γνωστή η ουσιώδη 

τροποποίηση των όρων λειτουργίας του καταστήματος πχ. α) Η διαμορφωμένη κατάσταση 

στο κατάστημα δεν ανταποκρινόταν στο εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχεδιάγραμμα 

κάτοψης ισογείου της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  αυτού. Ειδικότερα: Στον πίσω 

υπαίθριο χώρο του καταστήματος, είχε διαμορφωθεί πρόχειρο υπαίθριο μπαρ (ξύλινος 



πάγκος) ,εντός του οποίου υπήρξε εξοπλισμός του κατ/τος (ψυγείο, παγομηχανή). Επίσης 

στον εν λόγω χώρο, είχαν αναπτυχθεί πενήντα καθίσματα. Επιπροσθέτως και σε προέκταση 

του ημιυπαίθριου χώρου (πλαϊνή πλευρά προς το λιμάνι) είχαν αναπτυχθεί άλλα είκοσι 

τέσσερα (24) καθίσματα καθ΄ υπέρβαση των επιτρεπόμενων σύμφωνα με την άδεια 

ίδρυσης & λειτουργίας αυτού. Τα προαναφερθέντα ήσαν σε χώρους μη εγκεκριμένους 

όπως προκύπτει από το σχεδιάγραμμα κάτοψής της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

γεγονός που συνιστά τροποποίηση των υγειονομικών όρων της αρχικώς χορηγηθείσας 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος. Η ανωτέρω άδεια να ανακληθεί 

προσωρινά μέχρι την επαναφορά του σύμφωνα με τους όρους της άδειας του η οποία θα 

πρέπει να διαπιστωθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία   

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την ως άνω εισήγηση 

της υπηρεσίας 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 

της υπηρεσίας την πρόταση του προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν 3852/2010 την 

αριθ 71591/22189/11-12-13 έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης της Δ/νσης Δημ. Υγείας 

κ΄Κοιν. Μέριμνας  Π.Ε Κεφ/νιας και την Υ1γ/ Γ.Π./οικ.96967/8-10-12 Υπουργική Απόφαση  

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την προσωρινή ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος καφετέριας  του κ 

Σολωμού  Κων/νου  στον Πόρο λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης 

του τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικών ελέγχων που αναφέρεται στο 

ανωτέρω κατάστημα     

        

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                        Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

                                          

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αργοστόλι 20-1-2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ. 60835 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι   
        ΠΡΟΣ   
   
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη       
      Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 
Τηλ: 2671361018      Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
       ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
e-mail: akatsiveli@gmail.com 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για προ έγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος/επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 
κουζίνας) της Αναγνωστοπούλου Γεωργίας κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. στα Περατάτα. 
 
 
 
 Σας στέλνουµε αντίγραφο της αριθ. 3/2014 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
       Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
Κοιν: Γεωργία Αναγνωστόπουλου  κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. στα Περατάτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η  
Ιανουαρίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 3/2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήµατος/επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος (ζεστής και κρύας 
κουζίνας) της Αναγνωστοπούλου Γεωργίας κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. στα Περατάτα. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθµό πρωτ.1010/10-1-14 
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). 

 Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως 

εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος                          4.     Κουνάδη Μαρία 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής την από 13-12-13 αίτηση της Αναγνωστόπουλου Γεωργίας  κ΄ΣΙΑ 

Ε.Ε.τα συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας  ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος/επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας 

κουζίνας) στα Περατάτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 73 Ν 38852/2010 και άρθ 80 

Ν.3463/06. 

 Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ΄ Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου 

εστάλη θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
αίτηση και τις διατάξεις των άρθρων 73 Ν 38852/2010 και 80 Ν.3463/06 
 
 
 
 



 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί  στην Αναγνωστοπούλου Γεωργία κ΄ΣΙΑ Ε.Ε. προέγκριση αδείας  ίδρυσης  
και λειτουργίας καταστήµατος/επιχείρησης µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος 
(ζεστής και κρύας κουζίνας) στα Περατάτα επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
    Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αργοστόλι  20-1-2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ.61699 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι   
        ΠΡΟΣ   
   
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη       
      Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης 
Τηλ: 2671361018         Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
       ∆ήµου Κεφαλλονιάς   
e-mail: akatsiveli@gmail.com 
 
ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του Τζουβανάκη 
Γεράσιµου στον κόµβο του Κουτάβου στο Αργοστόλι. 
 
 Σας στέλνουµε αντίγραφο της αριθ. 4/2014 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
       Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
Κοιν: κ.Τζουβανάκη Γεράσιµο 
          Αργοστόλι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η  
Ιανουαρίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 4/2014 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του Τζουβανάκη Γεράσιµου 
στον κόµβο του Κουτάβου στο Αργοστόλι. 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθµό πρωτ.1010/10-1-14 
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). 
 Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες  αναλυτικά ως εξής: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ:  
1. Ευάγγελος Κεκάτος     1.  Κουρουκλής Ιωάννης 
2. Παναγής Βανδώρος     2.  Σταµούλης Κυριάκος 
3. Κοκκόσης ∆ιονύσιος               3.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος 
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος    4.  Κουνάδη Μαρία 
5. Κωνσταντάκης 'Αγγελος   
        
 
  
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
της Επιτροπής την αίτηση του κ. Τζουβανάκη  Γεράσιµου και  συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στον κόµβο του Κουτάβου 
στο Αργοστόλι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν 3852/2010 και του 
άρθρου 80 Ν.3463/06. 
 Από το τµήµα αδειοδοτήσεων εστάλη θετική εισήγηση διότι πληρούνται όλες 
οι νόµιµες προϋπόθεσης.   
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση καθώς και διατάξεις του άρθρου 73 του Ν 
3852/10 8την αίτηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/06. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
   Χορηγεί στον Τζουβανάκη Γεράσιµο άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας στον 
κόµβο του Κουτάβου στο Αργοστόλι  επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
    Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

               Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

Κοιν: 1) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (κ. Παρίση Σπυρίδων) 

2)κ.Πεφάνη Γεράσιμου  

Παναΐτ Ιστράτι 5 

Αργοστόλι  

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι 21-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 29242 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                            Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671361018                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως για χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ και απαγόρευση 

στάθμευσης. 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 5/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 5/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως για χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ και 
απαγόρευση στάθµευσης. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5)αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

        4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος             4. Κουνάδη Μαρία      

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

       

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των 

μελών της επιτροπής των από 1/7/2013 αίτηση του κ. Πεφάνη Γεράσιμου ιατρού με 

συνημμένα δικ/κά με την οποία ζητά άδεια εισόδου εξόδου γκαράζ και απαγόρευση 

σταθμεύσεως στο χώρο του ιατρείου του (οδός Παναΐτ Ιστράτι 5) 

Επί του θέματος  η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. με την από 21-11-13 εισήγηση της (αριθ. 

Πρωτ. 29242/10-12-13) αναλυτικά εισηγείται τα κάτωθι. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

 



ΠΡΟΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Με την αριθ. Πρωτ. 29342/01-07-13 αίτηση με τα συνημμένα  

δικαιολογητικά, την οποία σας διαβιβάζουμε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

της παρούσας εισήγησης, ο κ. Πεφάνης Γεράσιμος ζητεί την χορήγηση αδείας 

εισόδου- εξόδου δύο (2) θέσεων ανοικτού στεγασμένου χώρου στάθμευσης 

κατοικίας στην οδό Αντ. Αμπατιέλου 6 που προβλέπεται και έχει κατασκευαστεί με 

την αρ. 174/2011 οικοδομική άδεια και επίσης απαγόρευση στάθμευσης με κίτρινη 

γραμμή για πρόσβαση ΑΜΕΑ στην οδό Παναΐτ Ιστράτι 5 όπου βρίσκεται η είσοδος 

του ιατρείου που λειτουργεί. Οι παραπάνω οδοί βρίσκονται στο Ο.Τ 309 εντός 

εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι στην 

οδό Αμπατιέλου όπου βρίσκεται η είσοδος- έξοδος του ανοικτού στεγασμένου 

χώρου στάθμευσης δύο (2) θέσεων, το πλάτος πεζοδρομίου 0,70 μέτρα πλήρως 

διαμορφωμένο και στην οδό Παναΐτ Ιστράτι 5 το πλάτος πεζοδρομίου είναι 0,90 

μέτρα επίσης πλήρως διαμορφωμένο. Για την πρόσβαση στην είσοδο του ιατρείου 

από την οδό Παναΐτ Ιστράτι έχει κατασκευαστεί ράμπα εισόδου για άτομα ΑΜΕΑ 

εντός του οικοπέδου, η οποία προβλέπεται στην μελέτη της οικοδομικής άδειας. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. To άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10. 

2. Η αιτούμενη έγκριση όσον αφορά την άδεια εισόδου-εξόδου γκαράζ στην 

οδό Αντ. Αμπατιέλου, είναι σύμφωνα με τις παρ. 3 β,γ. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ 

(Ν.2696/99). 

3. Η επιπλέον απελευθέρωση χώρου στάθμευσης στο οδόστρωμα της οδού 

Παναΐτ Ιστράτι 5,για πρόσβαση στη ράμπα ΑΜΕΑ, δεν αφορά θέση στάθμευσης για 

ΑΜΕΑ σύμφωνα το άρθρο 4 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό επίσης με το Π.Δ 

241/2005 (ΦΕΚ 290/Α΄/30-11-2005).  

4. Δεν έχει εκδοθεί ( σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.9 του Ν.2503/1997 & το 

άρθρο 79 & 82 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα  κ.τ.λ 

κείμενη νομοθεσία) ειδική μελέτη <<περί του προσδιορισμού και τη λειτουργία των 

χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους>> και σχετική κανονιστική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

5. Δεν έχει εκδοθεί κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη Αργοστολίου ή 

κανονιστική απόφαση του Δήμου Κεφαλλονιάς(σύμφωνα με το άρθρο 75 του 



Ν.3463/2006 Ν. 2696/99 κτλ),στην οποία  να προβλέπεται κοινή διαδικασία για την 

αδειοδότηση παρόμοιων περιπτώσεων της  

 

Προτείνουμε 

1 Την έγκριση μόνο της αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ βάσει της παρ. 3,β,γ 

του άρθρου 34, Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/99) με την τοποθέτηση πινακίδας P40- 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και πινακίδιο με την ένδειξη: <<ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ >> με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων, για 

χώρο δύο οχημάτων και τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου της υπηρεσίας. 

Επίσης όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης υπογείου, θα τοποθετηθεί σε 

μήκος 6.00 μέτρων μπροστά από την είσοδο των εισόδων-εξόδων, κίτρινη 

διαγράμμιση επί του οδοστρώματος της οδού αποκλειόμενης της χρήσης 

οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. 

2 Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό Αντ. Αμπατιέλου 6, για την πρόσβαση 

στο γκαράζ σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο και σε  μήκος 6.00 μέτρα, με την 

προϋπόθεση το εναπομείναν ύψος  πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του 

δρόμου 8 εκατοστά  

3. Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό  Παναΐτ Ιστράτι 5, για την πρόσβαση 

στη ράμπα ΑΜΕΑ που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας και σε μήκος 0.90 μέτρα, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης ισογείου, με την προϋπόθεση το 

εναπομείναν ύψος του πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του δρόμου 8 

εκατοστά. 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να αποφασίσουν σύμφωνα με 

την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Την πρόταση του Προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις του 

αρθ.73 του Ν.3852/2010 

         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1 Την έγκριση μόνο της αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ βάσει της παρ. 3,β,γ 

του άρθρου 34, Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/99) με την τοποθέτηση πινακίδας P40- 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και πινακίδιο με την ένδειξη: <<ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ >> με τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων, για 

χώρο συνημμένο σχέδιο κάτοψης υπογείου, θα τοποθετηθεί σε μήκος 6.00 μέτρων 

μπροστά από την είσοδο των εισόδων-εξόδων, κίτρινη διαγράμμιση επί του 



οδοστρώματος της οδού αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής 

εμποδίων. 

2 Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό Αντ. Αμπατιέλου 6, για την πρόσβαση 

στο γκαράζ σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο και σε  μήκος 6.00 μέτρα, με την 

προϋπόθεση το ενπομείνων ύψος  πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του 

δρόμου 8 εκαοστά  

3. Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό  Παναΐτ Ιστράτι 5, για την πρόσβαση 

στη ράμπα ΑΜΕΑ που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας και σε μήκος 0.90 μέτρα, 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης ισογείου, με την προϋπόθεση το 

εναπομείναν ύψος του πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του δρόμου 8 

εκατοστά. 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                        Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                     Αργοστόλι 21-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 2798 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                 Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου  Κεφαλλονιάς 

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                     

τηλ: 2671361018                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για χρήση υποδομών Δήμου για διασύνδεση ΤΕΙ  

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 6/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

Κοιν: 1. Δ/κη  Τεχν. Υπηρ(κ. Αλεξανδράτος) 

         2. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κ. Πολυκαλά ) 

        3. Α/Δ Δ. Κεφαλλονιάς κ. Σολωμό 

 

                                                                                                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

               Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαριου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 6/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για χρήση υποδοµών ∆ήµου για διασύνδεση ΤΕΙ 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος   4.    Κουνάδη Μαρία 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

 

  Ο Πρόεδρος της επιτροπής  εισηγούμενος το 6
ο
   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει 

υπόψη των μελών της επιτροπής από 22-11-2013 ανήκει  του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και το 

αριθ. πρωτ 57309/4-12-13 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Σχετικά με χρήση υποδομών 

Δήμου για διασύνδεση ΤΕΙ  

Η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. με το ανωτέρω έγγραφο εισηγείται ότι από τεχνικής πλευράς δεν 

υπάρχει αντίρρηση στην τοποθέτηση κεραίας ασύρματης ζεύξης  στην τοποθεσία του 

μνημείου των Ιταλών στη Λάσση αφού η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος είναι ιδανική 

και ανέρχεται στα 20 w. Επισημάνεται όμως ότι η σύμφωνη γνώμη δεν αποκαθιστά 

τυχόν άδειες που απαιτούνται για την τοποθέτηση της ως άνω κεραίας  

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους στο αίτημα του 

ΤΕΙ σύμφωνα με το αριθ. 57309/4-2-13 έγγραφο της Δ.Τ.Υ  

 Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του αρθ. 73 Ν. 

3852/10 το αίτημα του ΤΕΙ  και το αριθ.57309/4-12-13 έγγραφο της Δ.Τ.Υ  



         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της για την τοποθέτηση κεραίας ασύρματης ζεύξης 

στην τοποθεσία του μνημείου των Ιταλών στη Λάσση υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

γνώμη δεν υποκαθιστά τυχόν αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.  

        

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                        Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αργοστόλι 21-1-2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ       Αριθ. Πρωτ. 50952 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι   
        ΠΡΟΣ   
   
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
       ∆ήµου Κεφαλληνίας  
        
Τηλ: 2671361018         
         
e-mail: akatsiveli@gmail.com 
 
ΘΕΜΑ :   Λήψη απόφασης για παράταση ωραρίου αδείας µουσικών οργάνων στην 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αριθ. 7/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
       Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:   1.∆ήµοτική  Κοινότητα Σάµης       
 2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η  
Ιανουαρίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 7/2014 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για παράταση  ωραρίου αδείας µουσικών οργάνων στην ∆ηµοτική 
Κοινότητα Σάµης 
 
 Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθµό πρωτ.1010/10-1-14 
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). 
 Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 
 1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. Κουρούκλης Ιωάννης 

        2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

       3.     Κοκκόσης Διονύσιος                             3. Αραβαντινός Διονύσιος 

               4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος          4.    Κουνάδη Μαρία 

             5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής των αριθ.53/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σάμης  με την 

οποία εκφέρει γνώμη για την παράταση του ωραρίου άδειας Μουσικών Οργάνων για τα 

καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα μας, ώστε η μουσική να 

λειτουργεί ως τις 23.00 τη χειμερινή περίοδο και ως τις 01.00 τη θερινή. 

 Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλει να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή, μετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των 

άρθρων 73 Ν 3852/2010 και την 53/2013 απόφαση Δήμοτ.  Κοινότητας Σάμης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά για την παράταση του ωραρίου άδειας Μουσικών Οργάνων για τα 
καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην Κοινότητα Σάµης, ώστε η µουσική 
να λειτουργεί ως τις 23.00 τη χειµερινή περίοδο και ως τις 01.00 τη θερινή. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
    Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 
  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός κατάλληλου τόπου ταφής των προσβεβλημένων φοινικοειδών  

 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 8/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος  

Κ΄ πρασίνου  Δ. Κεφαλλονιάς    

        2.Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου 

3. Γρ. κ. Δημάρχου 

 

 

  

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

                   Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

                                                                     Αργοστόλι 22-1 2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 56823 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                      Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671022933                                                 

 e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ορισµός κατάλληλου τόπου ταφής των προσβεβληµένων φοινικοειδών           
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος   4. Κουνάδη Μαρία 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος                    

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Επιτροπής το αριθ. 56823/20-11-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

πρασίνου με το οποίο προτείνεται το ακίνητο του πρώην Δήμου Αργοστολλίου στην Κρανιά 

(πρώην γήπεδο του ολυμπιακού) ως χώρο ταφής των προσβεβλημένων από τα επιβλαβή 

έντομα φοινικοειδών. 

Επί  του θέματος αυτού η Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου με την 153/2013 

απόφαση της διαφωνεί με το χώρο αυτό και προτείνει το χώρο απορριμμάτων (χωματερή) 

στο Ληξούρι . 

 Ο Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψην της  το αριθ. 

56823/20-11-13 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  κ΄ πρασίνου των 153/2013 

απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και τις διατάξεις του αρθ. 73 Ν 3852/2010 



   Ομόφωνα Αποφασίζει  

 Γνωμοδοτεί ως κατάλληλο τόπο ταφής των προσβεβλημένων από τα επιβλαβή 

έντομα φοινικοειδών το χώρο απορριμμάτων( χωματερή) στο Ληξούρι για τους λόγους που 

αναφέρονται στην απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολλίου.   

           

  

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου 

Κεφαλλονιάς 

 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 9/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου  

  

 

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

       Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

 

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι 23-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 3364 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       Διεύθυνση Περιβάλλοντος  και Πρασίνου 

τηλ: 2671022933                                                Δήμος  Κεφαλλονιάς  

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου  

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9/2013 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Γνωμοδότηση σχετικά με κανονισμό λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφαλλονιάς  

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος                         4. Κουνάδη Μαρία 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

       

                

Ο Πρόεδρος εισηγούμενης το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των 

μελών σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου κεφαλλονιάς ψηφίζει   

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010. 

Αναλυτικά το σχέδιο κανονισμού έχει ως εξής:      

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Άρθρο 1  Νοµικό καθεστώς 
Άρθρο 2  Νοµικός χαρακτηρισµός 

Άρθρο 3  ∆ιοίκηση-Λειτουργία 



Άρθρο 4  Περιγραφή 

Άρθρο 5  Αρμοδιότητες καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπευθύνων  

                 υπαλλήλων  

Άρθρο 6  Καθήκοντα εργατικού προσωπικού  

Άρθρο 7   Τάφοι  

Άρθρο 8  Οικογενειακοί τάφοι  

Άρθρο 9  Χρήση οικογενειακών τάφων  

Άρθρο 10  Ιστορικά και καλλιτεχνικά µνηµεία  

Άρθρο 11  Τάφοι αγνώστων  

Άρθρο 12  Τάφοι τριετούς χρήσης  

Άρθρο 13  Κοινός τάφος 

Άρθρο 14  Ταφές αποβιωσάντων  

Άρθρο 15  Κατασκευές-∆ιαµορφώσεις τάφων  

Άρθρο 16  Υποχρεώσεις κατασκευαστών µνηµείων  

Άρθρο 17  Υποχρεώσεις Ληξιάρχων  

Άρθρο 18  ∆ωρεάν ταφή ειδικών κατηγοριών 

Άρθρο 19  Ανακοµιδή,ταφή και µεταφορά οστών-οστεοφυλάκιο  
Άρθρο 20  Αναγνώριση σηµαντικών προσωπικοτήτων  

Άρθρο 21  Αλλαγή οικογενειακού τάφου  

Άρθρο 22  Ιδιαιτερότητα του χώρου του Κοιµητηρίου  

Άρθρο 23  Τηρούµενα βιβλία 

Άρθρο 24  Υποχρεώσεις γραφείων τελετών 

Άρθρο 25  Ιερός Ναός ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ∆ραπάνου 

Άρθρο 26  Ωράριο λειτουργίας Κοιµητηρίου και Ιερού Ναού ∆ραπάνου 

Άρθρο 27  ∆ικαιώµατα και τέλη 

Άρθρο 28  Τελική διάταξη 

Άρθρο 29  Έναρξη ισχύος του Κανονισµού 

 
 
 



Άρθρο  1οΝοµικό καθεστώς 
 

Η λειτουργία των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων διέπεται γενικά από τις παρακάτω 

διατάξεις: 

1) Τον Α.Ν 582/1968 «περί ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοιµητηρίων» 

2) Τον Α.Ν 445/1968 «περί Κοιµητηρίων και ενταφιασµού Νεκρών» 

3) Την Υγειονοµική ∆ιάταξη Α5/1210/1978 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί όρων για την ίδρυση Κοιµητηρίων»  

4) Το άρθρο 19 του από 24/9-20/10/58 Β. ∆ «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείµενο 

νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

5) Το άρθρο 11 του Ν.∆ 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων 

των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  

6) Το άρθρο 7 του Β.∆ 542/1961 «περί τηρήσεως υπό των ∆ήµων και Κοινοτήτων 

βιβλίων και του τύπου αυτών» 

7) Το Π.∆ 1128/80 «περί καθορισµού αποστάσεων για την ίδρυση ή επέκταση 

Κοιµητηρίων» 

8) Το άρθρο 29 του Ν. 2508/1997 

9) Την Κ.Υ.Α 26882/5769/1998 «Καθορισµός δικαιολογητικών και διαδικασίας για την 

µείωση των αποστάσεων των ιδρυοµένων ή επεκτεινοµένων Κοιµητηρίων» 

10) Τον Α.Ν. 2200/1940 «περί Ιερών Ναών και Εφηµερίων». 

11) Το Π.∆. 210/1975 «περί ταριχεύσεως µεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών 

ανθρώπων» 

12) Τον Ν. 547/1977 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των µη ενοριακών ναών των 

Κοιµητηρίων» 

13) Τα άρθρα 966 και 970 του Αστικού  Κώδικα 

14) Τις παραγράφους β10 του  Κεφ.Ι και 8 του Κεφ. ΙΙ (όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 5 του Ν. 4144/2013) του άρθρου 75  του Ν. 3463/06( Κ.∆.Κ ). 



15) Τα άρθρα 65, 73 (παρ. 1Β), 82 ( παρ. στ. όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 

του Ν.4144/2013) και 83 (παρ.2,4 και 9) του Ν.3852/10  «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης διοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

16) Τα άρθρα 35 και 48 του Ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκαν µε τις παρ. 13 και   

      14 του άρθρου 4 του Ν. 4144/2013  

17) Τον Ο. Ε. Υ του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

18) Την σχετικής περί εσόδων Ο.Τ.Α. νοµοθεσίας. 

19) Την εκάστοτε ισχύουσα περί ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων νοµοθεσία. 

20) Τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις 

21) Τον παρόντα Κανονισµό 

 

 Άρθρο 2  Νοµικός χαρακτηρισµός 

 Τα Κοιµητήρια µε το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα χαρακτηρίζονται, ως 

πράγµατα κοινόχρηστα εκτός συναλλαγής  επί των οποίων κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 970 µπορεί να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωµα (ειδικό δικαίωµα επί 

ορισµένου χώρου ταφής).  

Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώµατος ταφής εκ µέρους του ∆ήµου 

αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως ∆ηµοτικού 

πράγµατος, οι δε σχετικές πράξεις του ∆ήµου αποτελούν εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις. Ο χώρος επί του οποίου παρέχεται δικαίωµα χρήσεως 

δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο γίνεται η 

παραχώρηση, δεν κληρονοµείται και δεν επιδέχεται οιαδήποτε µεταβίβαση ή 

πώληση προς τρίτους δια πράξεων εν ζωή ή λόγω θανάτου. 

Τα µνηµεία είναι αφιερωµένα στην µνήµη των θανόντων και έχουν την 

έννοια θρησκευτικού σκοπού, χαρακτηρίζονται σαν πράγµατα εκτός 

συναλλαγής και δεν επιτρέπεται η εκποίηση, υποθήκευση ή κατάσχεσή τους 

και η µεταβολή του προορισµού τους.  

Σε αυτά, το δικαίωµα που ασκείται έχει χαρακτήρα θρησκευτικό και όχι 

περιουσιακό. 



Το Κοιµητήρια είναι προορισµένα για τον ενταφιασµό κάθε νεκρού, ασχέτως 

θρησκεύµατος ή εθνικότητας.  

Ο ∆ήµος υποχρεούται όπως παραχωρεί στα Κοιµητήρια χώρο για τον 

ενταφιασµό θανόντων ∆ηµοτών ή µη καθώς και κάθε άλλου θανόντος ανθρώπου, 

ανεξάρτητα εάν οι θανόντες είναι ηµεδαποί ή αλλοδαποί . 

Για τον ενταφιασµό των µη ορθοδόξων ή αλλοθρήσκων η ετερόδοξων 

υποχρεούται η Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του Προέδρου της ∆ηµοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας και σύµφωνης γνώµης της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας να 

καθορίσει ιδιαίτερο χώρο στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια (άρθρο  6 ΑΝ 582/68).  

Άρθρο 3  ∆ιοίκηση-Λειτουργία 

Η διοίκηση και λειτουργία του ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων εκτελείται από: 

α) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές 

που έχει από τον Ν. 3463/06(Κ.∆.Κ), τον Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» , 

τον Α.Ν 582/1968 και την σχετική Νοµοθεσία.  

β) Τον καθ’ ύλην ορισµένο Αντιδήµαρχο για τις αρµοδιότητες της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου στον οποίο ανήκει η γενική εποπτεία και έλεγχος.  

γ)Τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ή εκπροσώπους αυτών 

(χάριν συντοµίας θα αναφέρονται στο εξής «Πρόεδρος») µε τις αρµοδιότητες που 

ορίζονται στην παράγραφο στ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.4144/2013. 

δ) Το Τµήµα Περιβάλλοντος και Κοιµητηρίων(στο εξής Υπηρεσία) της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως αρµόδια Υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 

Οργανισµού  Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου .    

Άρθρο 4  Περιγραφή 

Ο παρών Κανονισµός ,η ψήφιση του οποίου προβλέπεται από την παρ.1 του 

άρθρου 4 του Α.Ν 582/1968,  αφορά στην λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και 

του Ιερού Ναού Αγίου ∆ιονυσίου και Υπεραγίας Θεοτόκου ιδιοκτησίας του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς που βρίσκονται στην περιοχή ∆ραπάνου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αργοστολίου , καθώς και στην λειτουργία όλων των Κοιµητηρίων των ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Όπου στον παρόντα Κανονισµό 



υπάρχουν αναφορές στον Ιερό Ναό, αυτές αφορούν µόνο τον ανωτέρω ∆ηµοτικό  

Ιερό Ναό του ∆ραπάνου της ∆.Ε Αργοστολίου.  

 

Άρθρο 5  Αρμοδιότητες καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπευθύνων  

υπαλλήλων των Κοιμητηρίων 

 

Υπηρεσιακός αρµόδιος για την λειτουργία του Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου 

είναι ο υπεύθυνος υπάλληλος του Γραφείου Κοιµητηρίου του Τµήµατος 

Περιβάλλοντος και Κοιµητηρίων της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  (στο εξής 

υπεύθυνος Κοιµητηρίου)  ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου µαζί µε τον 

αναπληρωτή του και έχει τις αρµοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο (α) 9 του 

άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου. Ορίζονται παράλληλα, τουλάχιστον ανά ∆ηµοτική 

Ενότητα, υπεύθυνοι κατά τα ανωτέρω υπάλληλοι οι οποίοι θα εντάσσονται στην 

λειτουργία της Υπηρεσίας και θα εκτελούν και αυτοί τα καθήκοντα της παρ. (α) 9 του 

άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ.  

Αναλυτικότερα τα καθήκοντα των υπευθύνων των Κοιµητηρίων είναι:   

1.Επιβλέπουν και ρυθµίζουν τις σχέσεις και την εργασία του προσωπικού των 

∆ηµοτικών Κοιµητηρίων και του Ιερού Ναού ∆ραπάνου και τηρούν τα προβλεπόµενα 

από τον παρόντα Κανονισµό βιβλία και σχέδια . 

2.Επιµελούνται για την καθαριότητα των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων, Ιερού Ναού, του 

Ξενώνος, του οστεοφυλακίου και όλων των χώρων (εντός και εκτός αυτών). 

3.Είναι υπεύθυνοι µε τους εργάτες νεκροθάφτες για κάθε τυχόν κλοπή ή απώλεια στα 

∆ηµοτικά Κοιµητήρια. 

4. Παραλαµβάνουν τις αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις των πολιτών και των γραφείων 

τελετών σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις πρωτοκολλούν. 

5.Φροντίζουν να εισπράττονται τα τέλη και δικαιώµατα Κοιµητηρίου και 

Οστεοφυλακίου  δίνοντας Υπηρεσιακά σηµειώµατα στην ∆/νση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

6.Υποδεικνύουν το άνοιγµα των τάφων στους εργάτες – νεκροθάφτες για την ταφή 

των νεκρών και την ταφή και εκταφή των οστών και παρίσταται στις εργασίες αυτές, 



ειδοποιούν δε τους οικείους να είναι παρόντες και σε περιπτώσεις που βρεθούν 

χρυσαφικά κ.λ.π. κατά το άνοιγµα τάφων τα παραδίδουν σε αυτούς. 

7.Συντάσσουν ανά 15νθήµερο το ωράριο εργασίας του προσωπικού ώστε να 

εξυπηρετείται το ωράριο λειτουργίας των Κοιµητηρίων που  για το Κοιµητήριο του 

∆ραπάνου ορίζεται στο άρθρο 26 του παρόντος Κανονισµού, το οποίο 

προσυπογράφεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 

Κοιµητηρίων και το παραδίδουν στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού της ∆/νσης 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών . 

8.Προβαίνουν στην επίβλεψη των υπό κατασκευή Μνηµείων των τάφων από ιδιώτες 

– τεχνίτες. 

9.Παραλαµβάνουν κάθε είδους προµήθεια για τα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια και 

Οστεοφυλάκια τηρώντας σχετικό βιβλίο αποθήκης. 

10.Σε περιπτώσεις αδείας, απουσίας ή κωλύµατος των εργατών νεκροθαφτών τους 

αντικαθιστούν στο άνοιγµα-κλείσιµο του Κοιµητηρίου.  

11.Είναι υπεύθυνοι για την καλή κατάσταση των εργαλείων και των ατοµικών µέσων 

προστασίας και για την  καταχώρησή τους σε βιβλίο απογραφής. 

12. Ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου του ∆ραπάνου  είναι ο γραµµατέας της 

επιτροπής που µια φορά το χρόνο θα κάνει την απογραφή Ιέρων εικόνων και 

σκευών του κυρίως ναού και του ιερού του ∆ηµοτικού Ιερού Ναού.  

 

Άρθρο 6  Καθήκοντα εργατικού προσωπικού  

 Καθήκοντα του εργατικού προσωπικού είναι:  

1.Των εργατών – νεκροθαφτών: Το άνοιγµα των τάφων για την ταφή των 

νεκρών, η ταφή και εκταφή των οστών, η καθαριότητα του Κοιµητηρίου 

γενικά, το άνοιγµα και το κλείσιµο του Κοιµητηρίου, η παρακολούθηση του 

χώρου και η καθαριότητα µνηµείων και διαδρόµων.  

2. Των εργατών νεκροταφείου ή εργατών καθαριότητας :Το κλάδεµα των 

δένδρων και του πρασίνου, το άνοιγµα- κλείσιµο του Κοιµητηρίου, ο 

καθαρισµός µνηµείων, διαδρόµων, περιβάλλοντος χώρου Κοιµητηρίου, 

Ιερού. Ναού, Οστεοφυλακίου κ.λ.π. 

3.Του καθαριστού νεωκόρου : Η καθαριότητα του Ιερού Ναού, των σκευών 

του Ξενώνα και του Οστεοφυλακίου, η τήρηση βιβλίου καταχωρήσεων 



νεκρώσιµων ακολουθιών και µνηµοσύνων, το άνοιγµα- κλείσιµο του Ιερού 

Ναού και όποια άλλη εργασία τους ανατίθεται σύµφωνα µε την ειδικότητά 

τους και προετοιµάζουν τον Ιερό Ναό στις εορταστικές του εκδηλώσεις. . 

Άρθρο 7  Τάφοι  

Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά εντός του Κοιµητηρίου όπως 

αναλυτικά καθορίζεται από το Κανονισµό και την σχετική νοµοθεσία (άρθρο 1 παρ. 1 

και 2 Α.Ν. 582/68). 

Οι συνήθεις τάφοι θα έχουν διαστάσεις 1.00 Χ 2.20 µ., το δε βάθος θα είναι 

1.80 µ. περίπου. Οι τάφοι µετά την ταφή των νεκρών θα γεµίζουν καλά µε γαιώδη 

υλικά µέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηµατίζεται 

γεώλοφος ύψους 0,25µ. περίπου (άρθρο 7 παρ. 1 και 2 Υγειονοµικής ∆ιάταξης 

Α5/1210/1978). Το ύψος των µνηµείων από µάρµαρο η άλλα υλικά  δεν θα 

υπερβαίνει τα 60 εκ.  

Για τον σκοπό αυτό καθορίζεται από την Υπηρεσία χώρος αποταµίευσης 

γαιωδών υλικών απαλλαγµένες από παθογόνους µικροοργανισµούς σε κάποιο 

σηµείο του χώρου των Κοιµητηρίων προκειµένου να γίνονται οι εργασίες της 

προηγούµενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 8  Οικογενειακοί τάφοι  

 ∆ύναται να παραχωρούνται χώροι στα ∆ηµοτικά Κοιµητήρια για σύσταση 

οικογενειακών τάφων µε την καταβολή δικαιώµατος όπως προβλέπεται στον 

παρόντα Κανονισµό. 

 Η σύσταση ενός εκάστου των οικογενειακών ταφών ενεργείται εις το 

όνοµα του αιτούντος ή για όποιον αιτείται την παραχώρηση. Απαγορεύεται η 

παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα του ιδίου τάφου ταυτόχρονα. 

 Η παραχώρηση θεωρείται συντελεσµένη όταν καταβληθεί  στο ∆ηµοτικό 

Ταµείο το δικαίωµα διαρκούς χρήσης όπως προβλέπεται από τον παρόντα 

Κανονισµό. 

Για την σύσταση οικογενειακού τάφου ισχύει το άρθρο 2 του παρόντος 

Κανονισµού. 

 Με την σύσταση οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό 

δικαίωµα ταφής µόνο σε αυτόν που παραχωρήθηκε, στον σύζυγο ή στην 



σύζυγο αυτού, στους σε ευθεία γραµµή ανιόντες και κατιόντες αυτού, στα 

νόµιµα, θετά, νοµιµοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα µετά των συζύγων 

και κατιόντων αυτών, του πατρός ή µητρός του συζύγου ή της συζύγου του 

στον οποίο δίνεται η παραχώρηση, καθώς και για τους µη έχοντες δική τους 

οικογένεια αδελφούς αυτού, µε την έγγραφη συγκατάθεση αυτού και αν έχει 

αποβιώσει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού. 

 Ο αρχικός δικαιούχος µπορεί να δηλώσει εγγράφως (υπ. δήλωση ν. 

1599/86) στον υπεύθυνο του νεκροταφείου ενδεχόµενη άρνηση του για 

ενταφιασµό κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα. Ο βαθµός συγγένειας µε 

τον αρχικό δικαιούχο αυτού αποδεικνύεται µε έγγραφο δηµόσιας η δηµοτικής 

αρχής ή µε υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/86)  

Κατ’ εξαίρεση µε απόφαση  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας ή του εκπροσώπου αυτής, δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση 

δικαιώµατος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων συνδεοµένων µετά 

του αρχικού δικαιούχου και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και µε άλλο 

βαθµό συγγένειας εξ αίµατος ή αγχιστείας µε έγγραφη συγκατάθεση 

(υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86) του δικαιούχου και εάν δεν ζει ο δικαιούχος 

από την σύζυγο και τους κατιόντες αυτού µε την καταβολή ιδιαίτερου 

δικαιώµατος το οποίο είναι το µισό ποσό από αυτό που ισχύει για την 

σύσταση οικογενειακού τάφου (άρθρο 3 Α.Ν. 582/68). 

Άρθρο 9  Χρήση οικογενειακών τάφων  

 Η χρήση οικογενειακού τάφου για όσους πέθαναν και δεν έχουν 

διαδοχή (ανιόντες ή κατιόντες) µετά την λήξη δεκαπενταετίας (15) από την 

ταφή του τελευταίου νεκρού τους, περιέρχονται στο ∆ήµο ο οποίος τους 

διαθέτει ελεύθερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος  Κανονισµού (αφού 

γίνει ανακοµιδή των οστών) και αυτά ταφούν στον κοινό τάφο. Η βεβαίωση 

της 15ετίας γίνεται από τον υπεύθυνο κατά το άρθρο 3 του Νεκροταφείου, 

σύµφωνα µε τα επίσηµα τηρούµενα στοιχεία της υπηρεσίας. 

Τάφοι που αποκτήθηκαν νόµιµα αλλά οι δικαιούχοι αυτών δεν τους 

χρησιµοποίησαν τουλάχιστον για σαράντα  (40) χρόνια περιέρχονται στο 

∆ήµο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους δικαιούχους οι οποίοι πριν από 40 

χρόνια είναι εγκατεστηµένοι στο εξωτερικό. Τα 40 χρόνια αρχίζουν από το 

έτος  1973. 



 Μετά το έτος 2013 οι παραπάνω τάφοι θα περιέρχονται στον ∆ήµο 

ανά 20 χρόνια.  

Η πάροδος των σαράντα 40 χρόνων και 20 χρόνων αντίστοιχα 

βεβαιώνεται  από τα βιβλία που τηρούνται από τον υπεύθυνο υπάλληλο και τα 

επίσηµα στοιχεία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Εάν υπάρχουν κατασκευές (µάρµαρα κ.λ.π.) στους παραπάνω τάφους 

αυτές περιέρχονται ως περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου.  

Για να µην διαταραχθεί η διαδοχή των τάφων, προτιµούνται οι από 

διαθήκη κληρονόµοι ή οι πλησιέστεροι συγγενείς που βρίσκονται στη ζωή των 

αρχικών δικαιούχων σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό ,µε την 

προσκόµιση απαραίτητων επίσηµων παραστατικών τα οποία και ελέγχονται 

από την Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 10  Ιστορικά και καλλιτεχνικά µνηµεία  

∆εν παραχωρούνται τάφοι οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για ταφή ιστορικών 

προσώπων ή αν υπάρχουν πάνω σ’ αυτούς καλλιτεχνικά έργα. Για τα παραπάνω 

γίνεται περιγραφική καταγραφή στα βιβλία του Κοιµητηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 

23 του παρόντος Κανονισµού.  

Για το Κοιµητήριο του ∆ραπάνου της ∆.Ε Αργοστολίου προκειµένου να 

διαφυλαχθεί το συνολικό ύφος και ο  χαρακτήρας του, η 2η Εφορία Νεοτέρων 

Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, µε την υπ. Αρ. ΥΠΠΟ/2Η ΕΜΝ/Φ09-β/256 

απόφασή του, χαρακτήρισε 43 µνηµεία διατηρητέα, στη δε απόφαση αυτή 

αναφέρονται και οι περιοριστικοί όροι για την χρήση των τάφων  

 

 

Άρθρο 11  Τάφοι αγνώστων  

Τάφοι για τους οποίους δεν προκύπτει η κυριότητα λόγω ανύπαρκτων 

στοιχείων και κατά την αποτύπωση και ευρετηρίαση του έτους 1973, 

εµφανίζονται ως µη παραχωρηθέντες ή παραχωρηθέντες σε αγνώστους 

δικαιούχους, είναι δυνατόν να τακτοποιούνται µε την προσαγωγή από κάθε 

ενδιαφερόµενο τίτλων παραχώρησης του ∆ήµου, δηλαδή χορηγηθέντα 

έγγραφα ή διπλότυπα από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή τέλους για 

σύσταση οικογενειακού τάφου. 



Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω πρέπει να προσκοµισθούν από τους 

ενδιαφερόµενους τρεις (3) τουλάχιστον ένορκες βεβαιώσεις από ειρηνοδίκη η 

συµβολαιογράφο, που να αναγράφονται ποιοι συγγενείς (και βαθµό 

συγγένειας) έχουν ταφεί σε αυτούς. 

Μετά την πάροδο 40 χρόνων µε αφετηρία το 1973 εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισµού. 

 

Άρθρο 12  Τάφοι τριετούς χρήσης  

Η ταφή, εκταφή και µεταφορά των νεκρών όπως και η ανακοµιδή,  

µετακοµιδή και ταφή των οστών, ενεργούνται κανονικά και σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία περί δηµόσιας υγείας, µε ευθύνη του υπεύθυνου του  Κοιµητηρίου. 

Για τους τριετούς χρήσης τάφους ειδοποιούνται έγκαιρα από τον 

υπεύθυνο του Κοιµητηρίου, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο για την λήξη της 

τριετίας, οι πλησιέστεροι συγγενείς οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν στην 

ανακοµιδή των οστών και ταφή αυτών σε άλλο οικογενειακό τάφο ή στον 

κοινό τάφο ή να αιτηθούν παράταση µιας ακόµη τριετίας ή στην τοποθέτηση 

των οστών στο οστεοφυλάκιο ή στην µεταφορά σε άλλο Κοιµητήριο.  

Η ανακοµιδή των οστών όσων έχουν ενταφιαστεί  σε τάφους τριετούς 

ταφής ενεργείται µετά την πάροδο τριών χρόνων από την ταφή τους, έπειτα 

από έγγραφη ειδοποίηση (από τον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου) των  σύµφωνα 

µε το νόµο πλησιέστερων συγγενών ή αυτών που είχαν ενδιαφερθεί για την 

ταφή του νεκρού και είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία του ∆ήµου ή αυτών που 

είχαν ενδιαφερθεί για την ανανέωση ταφής.  

Εάν κατά την διάνοιξη τάφου για  την ανακοµιδή των οστών  

διαπιστωθεί ότι το πτώµα δεν έχει διαλυθεί  παραµένει ακόµη µία τριετία για 

διάλυση. Παράταση άλλης τριετίας γίνεται µόνο µε ειδικά αιτιολογηµένη 

απόφαση του Προέδρου. 

Μετά την συµπλήρωση της εξαετίας η εκταφή είναι υποχρεωτική και η 

δαπάνη βαρύνει τους οικείους του νεκρού, οι οποίοι αν δεν ενεργήσουν τα 

σχετικά µε την ανακοµιδή των οστών µετά την λήξη της τριετίας από την 

ηµεροµηνία ταφής ή έχει εξαντληθεί η χορηγούµενη παράταση ταφής, η 

Υπηρεσία αφού πριν ειδοποιήσει τρείς φορές τους υπόχρεους, προβαίνει 

στην ανακοµιδή των οστών  και στην ταφή τους στον κοινό τάφο. 

 



Άρθρο 13  Κοινός τάφος 

Με προέγκριση του Προέδρου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και 

απόφαση  της Υπηρεσίας ορίζεται ιδιαίτερος χώρος και οι διαστάσεις αυτού, 

εντός των Κοιµητηρίων ο οποίος ονοµάζεται «Κοινός τάφος» που θα 

χρησιµοποιείται για την τοποθέτηση των οστών των ανακοµιζοµένων νεκρών 

ή για την ταφή οστών των τάφων οι οποίοι περιέρχονται στο ∆ήµο σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντα Κανονισµού. 

 

Άρθρο 14  Ταφές αποβιωσάντων  

Κανένας νεκρός δεν ενταφιάζεται στο Κοιµητήριο εάν δεν προσκοµισθεί 

στον Υπεύθυνό του ,η ληξιαρχική πράξη θανάτου στην οποία σηµειώνεται 

από τον ληξίαρχο ,µε βάση την δήλωση του δηλούντος τον θάνατο και ο 

ακριβής τόπος ενταφιασµού, καθώς και η ηµεροµηνία και ώρα αυτού. 

Οποίος διενεργεί ενταφιασµό χωρίς την ληξιαρχική πράξη θανάτου 

τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου  458 του Π.Κ ( παρ. 14 άρθρο 4 Ν. 

4144 2013). 

Ταφές αποβιωσάντων, ανακοµιδή και ταφές οστών δεν θα 

πραγµατοποιούνται τις παρακάτω ηµέρες του έτους: α)Χριστουγέννων, 

β)Πρωτοχρονιάς, γ)Θεοφανίων, δ)Πάσχα, ε)24 Σεπτεµβρίου (στο Κοιµητήριο 

του ∆ραπάνου) και ζ) ηµέρα επιστροφής της Ιεράς Εικόνας. 

 

 

 

 

Άρθρο 15  Κατασκευές-∆ιαµορφώσεις τάφων  

Ο καθένας που θέλει να προβεί στην κατασκευή, διαµόρφωση τάφου ή 

οτιδήποτε έχει σχέση µε την δηµιουργία τακτοποίηση ή καλλωπισµό του, 

οφείλει να παίρνει έγγραφη άδεια από την Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης 

από τον Πρόεδρο, ύστερα από αίτησή του , µε περιγραφική τεχνική έκθεση 

και προϋπολογισµό δαπάνης υλικών και εργασίας (υπογεγραµµένη και από 

τον τεχνίτη κατασκευαστή). 

Αίτηση για άδεια διαµόρφωσης, διακόσµησης γενικά για οικογενειακούς 

τάφους διαρκούς χρήσης έχουν όλοι οι δικαιούχοι του τάφου µε την έγγραφη 

συγκατάθεση των υπολοίπων ή µε υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Νόµου 



1599/86) του αιτούντος ότι συµφωνούν µε την προβλεπόµενη κατασκευή και 

οι υπόλοιποι δικαιούχοι. 

 

Άρθρο 16  Υποχρεώσεις κατασκευαστών µνηµείων  

 Όσοι εκτελούν εργασίες εντός των Κοιµητηρίων πάνω στους τάφους, 

επιβλέπονται και καθοδηγούνται από τους κατά το άρθρο 3 οι οποίοι µπορούν 

να διακόπτουν τις εργασίες σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις ή 

κακοτεχνίες αφού ενηµερώσουν αµέσως την Υπηρεσία η οποία µετά το πέρας 

των εργασιών θα ελέγξει την καλή εκτέλεση του έργου . 

Απαγορεύεται εντός των Κοιµητηρίων η περίφραξη µε ακατέργαστα 

υλικά οποιασδήποτε φύσεως . 

Η εργασία στους τάφους και η τοποθέτηση των υλικών πάνω σ’ αυτούς 

και η συναρµολόγησή τους θα γίνεται χωρίς να εµποδίζεται η κυκλοφορία 

στους διαδρόµους των Κοιµητηρίων. 

Η παρασκευή της λάσπης και άλλων υλικών για την κατασκευή και 

συναρµολόγηση των µνηµείων θα γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο που θα έχει 

καθορισθεί  από τον Υπεύθυνο του Κοιµητηρίου. ο χώρος µετά το τέλος των 

εργασιών θα καθαρίζεται και τα εναποµείναντα υλικά (µπάζα κλπ) θα 

αποµακρύνονται αµέσως. 

Το δικαίωµα της εκτέλεσης αυτών των έργων έχουν µόνο οι τεχνίτες 

που είναι αναγνωρισµένοι για αντίστοιχα έργα (άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατος, εγγεγραµµένοι στην ∆.Ο.Υ.) και θα προσκοµίζουν τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και εγγραφή στην οικεία ∆.Ο.Υ 

β) Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το  ∆ήµο Κεφαλονιάς . 

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του 

Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου και ότι θα συµµορφώνονται 

προς τις διατάξεις αυτού και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση των τεχνιτών-κατασκευαστών για τη νόµιµη απασχόληση και 

ασφάλισή των ιδίων και τυχόν προσωπικού που πρόκειται να απασχολήσουν εντός 

του νεκροταφείου . Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, υποβάλλεται και 

επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αδείας παραµονής τους σε ισχύ (από το τµήµα 

αλλοδαπών του ∆ήµου) . 



 Οι κατασκευαστές µνηµείων θα εργάζονται καθηµερινά και από ώρα 08.30 

π.µ. έως 16:30 µ.µ. εκτός Σαββάτων ,Κυριακών και αργιών και  θα δηλώνουν στον 

υπεύθυνο του Κοιµητηρίου καθηµερινά σε ποιους τάφους θα εργασθούν. Θα 

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την αποφυγή ενόχλησης των επισκεπτών του 

Κοιµητηρίου κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πριν την αποµάκρυνσή τους από το 

Κοιµητήριο, οι τεχνίτες καθηµερινά, θα περισυλλέγουν τυχόν υπολείµµατα ή 

απορρίµµατα και θα τακτοποιούν το χώρο. 

 Τα µάρµαρα θα εισέρχονται στους χώρους του Κοιµητηρίου κοµµένα στις 

επιθυµητές διαστάσεις, έτοιµα για τοποθέτηση. ∆εν επιτρέπεται η επεξεργασία τους 

εντός των χώρων αυτών. Οι τεχνίτες που τοποθετούν τα µάρµαρα, ευθύς µετά το 

πέρας της ηµερήσιας εργασίας τους, οφείλουν να αποµακρύνουν όλα τα 

υπολείµµατα και τα απορρίµµατα που έχουν προκύψει, αποκαθιστώντας την 

καθαριότητα στο χώρο. Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των υλικών µέσα στους 

χώρους του Κοιµητηρίου. 

 Κάθε εργασία γενικά µέσα στο Κοιµητήριο θα αποπερατώνεται το 

συντοµότερο δυνατό και σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 15 ηµερών. 

 Απαγορεύεται η πλήρης κάλυψη του τάφου µε σκυρόδεµα (απλό η 

οπλισµένο), πράγµα που δυσχεραίνει τη διάλυση του πτώµατος και δηµιουργεί 

δυσάρεστη κατάσταση στους οικείους του νεκρού. Όπου κρίνεται απαραίτητη η 

στήριξη µαρµάρων αυτή θα επιτυγχάνεται δια µικρού σενάζ, κρασπέδων κλπ. από 

οπλισµένο σκυρόδεµα η άλλο υλικό. Είναι δυνατόν να καλύπτεται µε µαρµαρόπλακα 

η οποία µπορεί και να αφαιρείται. Οι µαρµαρόπλακες και τα λοιπά υλικά  θα 

αφαιρούνται και θα επανατοποθετούνται µετά την ταφή αποβιωσάντων µε ευθύνη 

του δικαιούχου του τάφου. 

 Κάθε τυχόν διαφορά του τρόπου εκτέλεσης των επί των τάφων έργων, ως και 

του ελέγχου τούτων, επιλύεται µε αυτοψία του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου ,του 

ορισµένου για τον έλεγχο µηχανικού του ∆ήµου, παρουσία των ενδιαφεροµένων 

συγγενών και του Προέδρου. 

 Απαγορεύεται κάθε ενέργεια µαρµαρογλυπτών- κατασκευαστών, οι οποίοι 

εκτελούν έργα στα Κοιµητήρια , η οποία αποβλέπει και κατατείνει εµφανώς και 

έκδηλα στην προσέλκυση πελατών στο χώρο των Κοιµητηρίων, πολύ δε 

περισσότερο η διατάραξη της ευταξίας και της κοσµιότητας στους χώρους αυτούς, 

λόγω επαγγελµατικών ανταγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων µε πελάτες. Σε κάθε 



τέτοια περίπτωση ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου θα προβαίνει σε αυστηρές 

συστάσεις και στην ανάγκη θα επικαλείται την συνδροµή της Αστυνοµίας. 

Σε περίπτωση υποτροπής, που βεβαιώνεται πάντα από τον υπεύθυνο του 

Κοιµητηρίου, οι κατασκευαστές και οι υπάλληλοι αυτών θα αποκλείονται από τους 

χώρους των Κοιµητηρίων για ορισµένο χρόνο ή για πάντοτε, οπότε δεν δικαιούνται 

πλέον να εισέρχονται στα Κοιµητήρια για την κατασκευή µνηµείων κτλ, µε απόφαση 

του Συµβουλίου της Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

 Κάθε επιγραφή σε τάφο, που δεν αφορά ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία 

γέννησης-ταφής, πριν τοποθετηθεί πρέπει να εγκριθεί από τον υπεύθυνο του 

Κοιµητηρίου. Οι επιγραφές πάνω στους τάφους συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα. Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς που έχουν ενταφιαστεί, επιτρέπονται και 

ξενόγλωσσες επιγραφές µε µετάφραση αυτών στην Ελληνική. 

 Κάθε κατασκευή που έχει τοποθετηθεί σε τάφο και δεν πληροί τις 

καθορισµένες προδιαγραφές θα αφαιρείται µε ευθύνη αυτού που το τοποθέτησε, 

διαφορετικά αφαιρείται από την Υπηρεσία και το κόστος καταλογίζεται στον συγγενή 

του νεκρού. Σε βάρος του παραβάτη κατασκευαστή (µαρµαρά) επιβάλλεται 

χρηµατικό πρόστιµο και απαγόρευση δραστηριοποίησής του για χρονικό διάστηµα 

µέχρι και έξι (6) µηνών, µε απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής 

Κοινότητας. Σε περίπτωση υποτροπής το χρονικό διάστηµα µπορεί να είναι αόριστο. 

 Όταν οι µαρµάρινες κατασκευές που βρίσκονται πάνω σε τάφους 

τριετούς ταφής ή σε οικογενειακούς υποστούν φθορές που προκαλούνται από 

υπαιτιότητα του ∆ήµου, τότε επισκευάζονται ή αντικαθίστανται µε όµοιες 

κατασκευές, χωρίς καµία επιβάρυνση των συγγενών. Οι τεχνίτες που 

εργάζονται εντός των Κοιµητηρίων για ιδιωτικά έργα και θέλουν να 

χρησιµοποιήσουν ηλεκτρικό ρεύµα για κοπή, καθαρισµό, λειότριψη µαρµάρων 

ή άλλων εργασιών θα προβαίνουν όπως προβλέπεται στην καταβολή ειδικού 

δικαιώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Κανονισµού και σε χώρο 

εκτός των Κοιµητηρίων σε σηµείο που υποδεικνύει ο υπεύθυνος του 

Κοιµητηρίου. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση 

ηλεκτρογεννήτριας.   

 Τάφοι οι οποίοι χρειάζονται επισκευή για λόγους εξωτερικής εµφάνισης και 

υγείας, πρέπει να επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους, εντός της 

τασσόµενης από τον ∆ήµο προθεσµίας, διαφορετικά οι εργασίες αυτές εκτελούνται 

από τον ∆ήµο µε δαπάνες και για λογαριασµό των υπόχρεων, εφαρµοζοµένων εν 



προκειµένω των σχετικών διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των 

∆ηµοτικών εσόδων. Το πότε ένας τάφος χρειάζεται επισκευή το κρίνει η αρµόδια 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ύστερα από έγγραφο του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. 

Ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τους υπόχρεους τρεις φορές και µετά να 

τους χρεώνει µε το ανάλογο τέλος ως ανωτέρω. 

 

Άρθρο 17  Υποχρεώσεις Ληξιάρχων  

 Οι Ληξίαρχοι  των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς συντάσσουν 

(την προβλεπόµενη από το άρθρο 34 του Ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε µε τη 

παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 4144/2013) ληξιαρχική πράξη θανάτου αµελλητί και στο 

τέλος κάθε µήνα θα αποστέλλουν στην ∆ιεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών και στον 

υπεύθυνο της ∆.Ε του Κοιµητηρίου, κατάσταση µε πλήρη στοιχεία των θανόντων 

(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, Κοιµητήριο, ηµεροµηνία και ώρα ταφής). 

 

Άρθρο 18  ∆ωρεάν ταφή ειδικών κατηγοριών 

 ∆ωρεάν ταφή στα Κοιµητήρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς γίνεται των 

κάτωθι: 

α) Αξιωµατικών και οπλιτών µονίµων ή εφέδρων του Στρατού, Ναυτικού, 

Αεροπορίας και των Σωµάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού 

Σώµατος που κατά την θητεία τους ή σε περίοδο πολέµου  σκοτώνονται κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

β) ∆ιακοµιζοµένων από το Νεκροτοµείο ή νοσηλευτικά Ιδρύµατα έκτακτα και 

εφόσον δεν υπάρχουν συγγενείς αυτών.  

γ)Απόρων µετά από έγγραφη πιστοποίηση της απορίας των από το 

Αυτοτελές Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου. 

 

 

 
Άρθρο 19  Ανακοµιδή-ταφή και µεταφορά οστών-οστεοφυλάκιο  

Για την ανακοµιδή των οστών στους τριετούς χρήσης τάφους ισχύουν τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 12. 

Οι ενδιαφερόµενοι για την ανακοµιδή συγγενείς προσέρχονται µετά από 

ειδοποιητήριο στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου και καταβάλλουν τα αντίστοιχα 



δικαιώµατα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Κανονισµό για ανακοµιδή και 

χρήση οστεοφυλακίου ή αν επιθυµούν  για παράταση της ταφής για τρία χρόνια και 

στην συνέχεια εκδίδεται από αυτήν το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο οι 

ενδιαφερόµενοι συγγενείς προσκοµίζουν στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου και 

συνεννοούνται µαζί του για την ηµεροµηνία ανακοµιδής κλπ. Ο υπεύθυνος του 

Κοιµητηρίου στην συνεχεία χορηγεί την ανάλογη άδεια. 

 Για όσους έχουν αποβιώσει λόγω νόσου που υπάγεται στον ∆ιεθνή 

Υγειονοµικό Κανονισµό, η εκταφή γίνεται µετά την παρέλευση δεκαετίας.  

Η εκταφή ή µεταφορά των νεκρών για τη διενέργεια νεκροψίας ή για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν τη λήξη της τριετίας ενεργείται µόνο µετά από σχετική 

έγγραφη εντολή Εισαγγελέα η ανακριτή. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το 

δικαίωµα για την εκταφή και ταφή του νεκρού. 

Για την εκταφή ενδιαφέρονται οι αναφερόµενοι στο άρθρο 12 . Αν αυτοί δεν 

ενδιαφερθούν τότε οποιοσδήποτε συγγενής ή γνώριµος του νεκρού µπορεί να 

ενδιαφερθεί για την εκταφή. 

Όσοι δεν επιθυµούν να παρίστανται στις εκταφές των συγγενών τους, το 

δηλώνουν εγγράφως στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου, οπότε η εκταφή διενεργείται 

χωρίς την παρουσία τους.  

Σε περίπτωση ασυµφωνίας των ενδιαφεροµένων συγγενών για την εκταφή 

του νεκρού, υπερισχύει η γνώµη  του πλησιέστερου συγγενή.  

Για την ανακοµιδή οστών εντός του Κοιµητηρίου ή για να εξέλθουν από αυτό 

και να µεταφερθούν σε άλλο Κοιµητήριο ή για εγκληµατολογικούς λόγους κατόπιν  

έγγραφης εντολής Εισαγγελέα η ανακριτή ,εκδίδεται άδεια από τον Πρόεδρο  

Πριν τη µεταφορά γίνεται απολύµανση των οστών από αρµόδιο υπάλληλο της 

∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 

Κεφαλληνίας  και τοποθέτηση αυτών εντός κατάλληλου στεγανού κιβωτίου. Η αίτηση 

για την απολύµανση των οστών υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο συγγενή 

αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 

Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για τις ενέργειές της. 

 ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά οστών σε άλλα Κοιµητήρια όσων έχουν 

αποβιώσει από λοιµώδες νόσηµα. 



Για τη µεταφορά οστών εκτός των Κοιµητηρίων µε σκοπό τη φύλαξη αυτών 

σε άλλα Κοιµητήρια, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου συγγενή µε συνηµµένη 

βεβαίωση του Κοιµητηρίου υποδοχής.   

 Οστεοφυλάκιο   
 Η φύλαξη των ανακοµιζοµένων οστών των νεκρών γίνεται  στο 

Οστεοφυλάκιο. 

 Η φύλαξη των οστών ενεργείται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων 

συγγενών .µε ευθύνη του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. Τοποθετούνται εντός 

κιβωτίων στο οστεοφυλάκιο ή στους οικογενειακούς τάφους µετά την συγκατάθεση 

του δικαιούχου χρήσης και µε την καταβολή του αναλογούντος χρηµατικού ποσού. 

Τα κιβώτια εντός των οποίων τοποθετούνται τα οστά είναι οµοιόµορφα µε 

συγκεκριµένο χρωµατισµό (σκούρο καφέ) και διαστάσεις 55Χ30Χ30 εκ. Στην 

εξωτερική πλευρά φέρουν το ονοµατεπώνυµο του νεκρού και τον αριθµό του 

κιβωτίου, ο οποίος δίνεται από την Υπηρεσία.  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση των οστών σε κιβώτια που δεν πληρούν τις 

ανωτέρω προϋποθέσεις. 

 Τα κιβώτια και οι θέσεις των ραφιών επί των οποίων τοποθετούνται είναι 

αριθµηµένα. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή των θέσεων των κιβωτίων µε πρωτοβουλία 

των επισκεπτών - συγγενών. 

 Ο ∆ήµος υποχρεούται να διαθέτει τέτοια κιβώτια, τα οποία µπορούν να 

προµηθεύονται οι συγγενείς έναντι αντίστοιχου τιµήµατος. Οι συγγενείς µπορούν να 

προµηθευτούν κιβώτια από οπουδήποτε επιθυµούν, αλλά για λόγους καλαισθησίας 

και οµοιοµορφίας, θα πρέπει αυτά να έχουν τον χρωµατισµό και τις διαστάσεις που 

προβλέπονται παραπάνω.  

Στα οστεοφυλάκια των Κοιµητηρίων µπορούν να τοποθετηθούν και οστά, τα 

οποία φυλάσσονταν σε άλλα Κοιµητήρια, αφού απολυµανθούν από την αρµόδια 

∆ιεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας.  

Τα οστεοφυλάκια είναι ανοικτά κατά τις ώρες λειτουργίας των Κοιµητηρίων. 

 

 

 



Άρθρο 20  Αναγνώριση σηµαντικών προσωπικοτήτων  

Σ’ αυτούς που έχουν προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες και κοινωνικό 

έργο στο ∆ήµο ή στο κράτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα 

από πρόταση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, δύναται 

να παραχωρηθεί δωρεάν τάφος διαρκούς χρήσεως σε οποιαδήποτε θέση. 

Στην ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπεται να µην καταβάλλονται το 

δικαίωµα ταφής και το τέλος τέλεσης Νεκρώσιµης Ακολουθίας. 

Στο σύζυγο, στην σύζυγο, στους ανιόντες και κατιόντες αυτού δίνεται το 

δικαίωµα χρήσης του παραπάνω τάφου µε την καταβολή από το καθένα από 

αυτούς των προβλεποµένων τελών και δικαιωµάτων. 

 

Άρθρο 21  Αλλαγή οικογενειακού τάφου  

Σε περίπτωση κατά την οποία αυτοί που είχαν το δικαίωµα διαρκούς 

χρήσης οικογενειακού τάφου δηλώσουν αργότερα ότι δεν επιθυµούν να 

χρησιµοποιήσουν τον οικογενειακό τάφο και παραιτούνται από αυτό το 

δικαίωµα για οποιονδήποτε λόγο, ο τάφος αυτός διατίθεται µε καινούρια 

παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του ίδιου χώρου σε άλλον σύµφωνα µε 

τον παρόντα Κανονισµό. Όποιος θέλει να κάνει αλλαγή αχρησιµοποίητου 

τάφου µε άλλον άδειο, καταθέτει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του (Ν. 

1599/86) η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία κατόπιν προέγκρισης του 

Προέδρου Εάν υπάρχουν µεγαλύτερες διαστάσεις στο νέο οικογενειακό 

µνηµείο ο αιτών καταβάλλει στο ταµείο του ∆ήµου την διαφορά, εάν είναι 

µικρότερες ο ∆ήµος δεν επιστρέφει χρήµατα. 
 

Άρθρο 22  Ιδιαιτερότητα του χώρου των Κοιµητηρίων  

 Ο χώρος των Κοιµητηρίων είναι ιερός και κάθε εισερχόµενος σ’ αυτούς 

οφείλει να δείχνει τον απαιτούµενο σεβασµό. ∆εν επιτρέπονται οι φωνασκίες, η 

οχλαγωγία και γενικά η διατάραξη της ησυχίας του χώρου, οι βανδαλισµοί, καθώς και 

η εγκατάλειψη απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία εκτός των ειδικά τοποθετηµένων 

για το σκοπό αυτό δοχείων.  

 Τα απορρίµµατα του χώρου του Κοιµητηρίου ιερού ναού, ξενώνα κλπ που 

προέρχονται από εργασίες καθαρισµού, τα παλαιά στεφάνια κτλ φυλάσσονται 

προσωρινά και στη συνέχεια µεταφέρονται στον χώρο ταφής απορριµµάτων από την 



∆ιαδηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας. Τα χορτάρια και κλαδιά µεταφέρονται µε 

φορτηγά του ∆ήµου.  

Όλοι όσοι διατηρούν τάφους στα Κοιµητήρια ,υποχρεούνται να τηρούν αυτούς 

καλώς και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των υπεύθυνων του Κοιµητηρίων 

,ως προς την καλαισθητική εµφάνιση αυτών και την καθαριότητα τους. 

Απαγορεύεται στα Κοιµητήρια η είσοδος και κυκλοφορία οχηµάτων 

µοτοσικλετών, αυτοκινήτων, ποδηλάτων κλπ) από επισκέπτες προς επίσκεψη των 

τάφων τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η είσοδος µε όχηµα σε Α.Μ.Ε.Α και σε 

έχοντες σοβαρό λόγο υγείας, οι οποίοι δεν µπορούν άλλως να µετακινηθούν, µε 

άδεια του υπεύθυνου του Κοιµητηρίου. 

Απαγορεύεται η είσοδος στα Κοιµητήρια σε άτοµα που συνοδεύουν βρέφη ή 

κατοικίδια ζώα, καθώς και σε επαίτες, µικροπωλητές και διανεµητές εντύπων και 

αδέσποτα ζώα. 

Απαγορεύεται η είσοδος σε εισπράκτορες συνδροµών υπέρ πολιτιστικών 

συλλόγων ,πολιτικών σωµατείων, πολιτικών κοµµάτων κλπ  

 Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και οποιαδήποτε 

συµπεριφορά µη αρµόζουσα µε την ιερότητα του χώρου επισύρει την επιβολή 

προστίµου, ανάλογα µε τη σοβαρότητά της, από 50 € έως και 500 €, µε 

δυνατότητα διπλασιασµού σε περίπτωση υποτροπής µε  απόφαση του  

Προέδρου ύστερα από αιτιολογηµένη αναφορά των υπευθύνων των 

Κοιµητηρίων . 

 Οι γυναίκες και οι άνδρες που ασχολούνται µε το άναµµα και σβήσιµο 

των καντηλιών των µνηµείων καθώς επίσης και µε τον καθαρισµό και 

καλλωπισµό αυτών, τελούν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των 

υπευθύνων των Κοιµητηρίων οι οποίοι  είναι υπεύθυνοι για οποιοδήποτε 

παράπτωµα κακή συµπεριφορά κ.λ.π. αυτών και ο οποίος µε απόφασή του 

Προέδρου δύναται να απαγορεύει την είσοδό τους στο Κοιµητήριο πρόσκαιρα 

ή οριστικά. 

Απαγορεύεται κάθε ενέργεια κανδηλαναπτών που δραστηριοποιούνται στα 

Κοιµητήρια, η οποία αποβλέπει και κατατείνει εµφανώς και έκδηλα στην προσέλκυση 

πελατών, πολύ δε περισσότερο η διατάραξη της ευταξίας και της κοσµιότητας στους 

χώρους αυτούς, λόγω επαγγελµατικών ανταγωνισµών ή διαπραγµατεύσεων µε 

πελάτες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι υπεύθυνοι  των Κοιµητηρίων θα προβαίνουν 



σε αυστηρές συστάσεις και σε περίπτωση υποτροπιασµού µε απόφαση του 

Προέδρου θα απαγορεύει πρόσκαιρα η οριστικά την είσοδο τους στα Κοιµητήρια. 

Απαγορεύεται η είσοδος στα Κοιµητήρια πριν την ανατολή και µετά την 

δύση του ηλίου .Η ταφή των νεκρών θα γίνεται µισή ώρα τουλάχιστον πριν 

την ∆ύση του Ηλίου. 

 Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµιση εµπορική η πολιτική η 

πολιτιστική κλπ εντός και εκτός Κοιµητηρίων, σε µνηµεία, περιβάλλοντα χώρο Ιερού 

Ναού Ξενώνα, Οστεοφυλακίου κ.λ.π. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης διαφηµίσεων 

αυτές καθαιρούνται αµέσως και οι υπεύθυνοι διώκονται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία (Ν.1491/84) 

 

Άρθρο 23  Τηρούµενα βιβλία   

Στα γραφεία των υπευθύνων των Κοιµητηρίων  τηρούνται κανονικά και 

επιµελώς από αυτούς τα παρακάτω βιβλία που γενικά προβλέπονται από το 

άρθρο 7 του Β.∆ 542/1961. Κάποια από τα βιβλία αυτά (ανάλογα µε την 

λειτουργία του κάθε επι µέρους Κοιµητηρίου) µπορεί να µην τηρούνται εφ’ 

όσον δεν υφίσταται σχετικό αντικείµενο, µε απόφαση της Υπηρεσίας και 

κατόπιν προέγκρισης των αντιστοίχων Προέδρων. 

 
1) Οικογενειακών τάφων 

2) Ευρετήριο οικογενειακών τάφων 

3) Ενεργούµενων ενταφιασµών  

4) Αλφαβητικό ευρετήριο ενταφιαζοµένων 

5) Ενεργούµενων ανακοµιδών 

6) Παρατάσεων ανακοµιδών 

7) Εκδόσεως αδειών δοµήσεως τάφων 

8) Ανευρισκοµένων τιµαλφών 

9) Ενεργούµενων νεκροψιών και διατοµών 

10)  Αποθήκης Κοιµητηρίου και οστεοφυλακίου  

11)  Εγγραφής καλλιτεχνικών έργων ή µνηµείων ιστορικών  

       προσώπων                   .  

12) ∆ωρεών 

13) Πρωτοκόλλου 



14) Ιερών Εικόνων σκευών Ιερού Ναού 

15) Τριετούς χρήσεως τάφων 

16) Οστεοφυλακίου 

           17) Τιµαλφών ταµάτων.  

           18)  Τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του Κοιµητηρίου µε τις θέσεις των 

τάφων.      

Όλα τα παραπάνω αναφερόµενα βιβλία φυλλοµετρούνται και µονογράφονται 

από τους υπευθύνους των Κοιµητηρίων. 

 

Άρθρο 24  Υποχρεώσεις γραφείων τελετών 

 Τα γραφεία τελετών που αναλαµβάνουν την εκφορά των 

αποβιωσάντων έχουν έναντι του ∆ήµου τις παρακάτω υποχρεώσεις : 

1) Να ενηµερώνουν αµέσως σε περίπτωση θανάτου τον υπεύθυνο 

αντίστοιχου του Κοιµητηρίου  προκειµένου αυτός να υποδείξει τον 

οικογενειακό τάφο και εάν δεν υπάρχει να φροντίσει για την σύσταση 

οικογενειακού η τριετούς χρήσης τάφου. 

2) Να προσκοµίσουν απόσπασµα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου των 

αποβιωσάντων. 

3. Να αναλάβουν την πληρωµή της ταφής εφόσον αυτή γίνει από ∆ηµοτικό 

υπάλληλο. 

4. Να αναλάβουν την πληρωµή για την σύσταση διαρκούς η τριετούς χρήσης 

τάφου. 

 5. Να αναλάβουν την πληρωµή της νεκρώσιµης ακολουθίας αν αυτή γίνει 

στον Ιερό Ναό ∆ραπάνου 

6.Να προσκοµίζουν στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1599/86, στην περίπτωση ταφής από ιδιώτη νεκροθάφτη, ότι 

αναλαµβάνουν την ευθύνη για τυχόν ζηµίες που θα  προκληθούν κατά την 

ταφή, για την νόµιµη απασχόληση και ασφάλιση αυτού και εάν είναι 

αλλοδαπός, αντίγραφο της άδειας παραµονής του  σε ισχύ. 

 Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θα γίνονται πριν την ταφή.  
Εάν οι ταφές ή οι συστάσεις των µνηµείων γίνονται κατά τα Σάββατα, 

Κυριακές η αργίες των υπηρεσιών, οι ταµιακές συναλλαγές θα γίνονται µέσω 

Α.Τ.Μ σε οποιαδήποτε τράπεζα ορισθεί από τον ∆ήµο. Οι αποδείξεις για την 



κατάθεση των χρηµάτων στα Α.Τ.Μ. θα δίνονται από τα γραφεία τελετών 

στούς υπεύθυνους των Κοιµητηρίων. 

 

Άρθρο 25   ∆ηµοτικός µη ενοριακός Ιερός Ναός Κοιµητηρίου ∆ραπάνου 

 Βάσει του Νόµου 547/1977 ο µοναδικός µη ενοριακός Ιερός 

Ναός του οποίου η διοίκηση και διαχείριση ασκείται από τον ∆ήµο είναι ο 

∆ηµοτικός Ιερός Ναός Αγίου ∆ιονυσίου και Υπεραγίας Θεοτόκου ∆ραπάνου 

που διοικείται κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισµού. 

Επί πλέον µε απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αργοστολίου ορίζονται ύστερα από αίτηση τους, τρεις ∆ηµότες (άνδρες ή 

γυναίκες) της ∆.Κ Αργοστολίου ως επίτροποι. Οι επίτροποι αυτοί είναι 

αρµόδιοι για την εύρυθµη λειτουργία του Ιερού Ναού, προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους, παρακολουθούν, ενηµερώνουν τον υπεύθυνο του 

Κοιµητηρίου και τον Πρόεδρο της ∆.Ε Αργοστολίου για κάθε έλλειψη και 

πρόβληµα που υπάρχει στον Ι.Ν και παρίστανται κατά τις θείες λειτουργίες 

,µνηµόσυνα κ.λ.π.   

Η θητεία των τριών επιτρόπων ακολουθεί την θητεία της ∆ηµοτικής 

Αρχής, είναι δε τιµητική και χωρίς αποζηµίωση. Με απόφαση του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας είναι δυνατόν να παύονται από τα καθήκοντα τους 

και να αντικαθίστανται µε άλλον ∆ηµότη. 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αργοστολίου ανά τακτά διαστήµατα θα γίνεται η καταµέτρηση των χρηµάτων 

του Ιερού Ναού. Κατά την καταµέτρηση θα παρίστανται ο Πρόεδρος της ∆.Κ, 

οι Επίτροποι του Ιερού Ναού και ο προϊστάµενος  του Τµήµατος  Ταµείου της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ή άλλος υπάλληλος που ορίζεται από 

αυτήν. Στη συνέχεια θα συντάσσεται πρακτικό που θα προσυπογράφεται από 

όλους  και τα χρήµατα θα παραδίδονται στον προϊστάµενο του Τµήµατος 

Ταµείου ο οποίος θα χορηγεί αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης στον 

Πρόεδρο και στον υπεύθυνο του Κοιµητηρίου. Ένα κλειδί του Ταµείου του Ι.Ν 

(θρόνος) το κρατά ένας εκ των επιτρόπων που ορίζεται από τον Πρόεδρο της 

∆.Κ, ένα ο υπεύθυνος του Κοιµητηρίου και ένα ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Ταµείου του ∆ήµου.   



 Οι δωρεές χρηµάτων ή αντικειµένων παραλαµβάνονται από τον 

υπεύθυνο υπάλληλο του Γραφείου Κοιµητηρίου ενηµερώνεται ο Πρόεδρος, 

καταχωρούνται στο βιβλίο ∆ωρεών του άρθρου 24 και χρησιµοποιούνται κατά 

την επιθυµία των δωρητών 

 Οι ίδιος Επίτροπος κρατά τα κλειδιά της εικόνας της Πανάγιας 

και του παγκαριού του ναού (πλησίον κεριών). 

Μια φορά το χρόνο θα γίνεται απογραφή Ιέρων εικόνων και σκευών 

του κυρίως ναού και του ιερού από επιτροπή που θα απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο της ∆.Κ , τον ιερέα και τους τρείς επίτροπους και θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο. Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται ο υπεύθυνος του 

Κοιµητηρίου. Υπεύθυνοι για την φύλαξη των ανωτέρω εικόνων και σκευών 

είναι ο νεωκόρος και οι επίτροποι.  

 

 Άρθρο 26  Ωράριο λειτουργίας Κοιµητήριου και Ιερού Ναού ∆ραπάνου 

 Οι ώρες λειτουργίας Ιερού Ναού και ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του 

∆ραπάνου για όλες τις ηµέρες του χρόνου ορίζονται ως κάτωθι: 

Νοέµβριος-∆εκέµβριος-Ιανουάριος –Φεβρουάριος : 08:00-17.00 

Μάρτιος :  08:00-17:30 

Απρίλιος-Μάϊος : 08:00-19:00 

Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος : 08:00-20:00 

Σεπτέµβριος : 08:00-19:00 

Οκτώβριος : 08:00-18:00 

Οι ώρες λειτουργίας θα ανακοινώνονται στις πινακίδες του Ιερού Ναού 

και Νεκροταφείου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Για τα λοιπά Κοιµητήρια εφ’ όσον απαιτείται θα οι ώρες λειτουργίας θα 

αποφασιστούν από τα Συµβούλια των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοιντήτων.  

 

Άρθρο 27  ∆ικαιώµατα και τέλη 

Τα δικαιώµατα και τέλη από την χρήση των Κοιµητηρίων και του Ιερού Ναού 

του ∆ραπάνου αποτελούν ανταλλάγµατα για τις υπηρεσίες συντήρησης και 

λειτουργίας τους που παρέχει ο ∆ήµος. Ανήκουν στα γενικά έσοδα του ∆ήµου , 

περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του και εισπράττονται βάσει της κείµενης 



Νοµοθεσίας «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως ∆ηµοτικών προσόδων» και γίνεται µε 

διπλότυπο από το Ταµείο του ∆ήµου. 

Ο καθορισµός τους γίνεται βάσει της παρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν 582/1968 

και της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µετά από εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ. 1ζ Ν. 

3852/2010) 

Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των Κοιµητηρίων του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς  και εποµένως και το είδος των τελών και δικαιωµάτων και η 

κοστολόγηση αυτών, είναι διαφορετικά µεταξύ των Κοιµητηρίων των ∆ηµοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. Για τον λόγο αυτόν η σχετική κατά τα ανωτέρω απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει µετά από αποφάσεις-εισηγήσεις των Συµβουλίων 

των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ή των εκπροσώπων τους προς την 

Οικονοµική Επιτροπή µε αντικειµενικά κριτήρια αναγόµενα στις λειτουργικές δαπάνες 

του κάθε Κοιµητηρίου. Εφ’ όσον δεν γίνουν οι ανωτέρω εισηγήσεις από όλες τις 

∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, τις εισηγήσεις αυτές θα τις κάνει ο κατά τόπον 

αρµόδιος Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας που ανήκουν. Το ύψος των τελών 

και δικαιωµάτων µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατά την ανωτέρω διαδικασία. 

Τα τέλη και δικαιώµατα των Κοιµητηρίων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είναι 

ενδεικτικά τα κάτωθι: 

1) Σύστασης τάφου διαρκούς χρήσης (οικογενειακά µνηµεία)  

Μονός 1,20Χ2,30: 

∆ιπλός 2,40Χ2,30: 

2)Σύστασης τάφου τριετούς χρήσης: 

3) Ανανέωσης τριετίας:   

4) Ταφής νεκρών :  

5)Ταφής οστών: . 

6) Ανακοµιδής οστών: 

7) Νεκρώσιµης ακολουθίας (Ι.Ν ∆ραπάνου): 

8) Μνηµόσυνων (Ι.Ν ∆ραπάνου): 

8) Χρήσης οστεοφυλάκιου ανά έτος:. 

9) Καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων (για τους οικογενειακούς τάφους): 



10) ∆ιαµορφώσεων  οικογενειακών Μνηµείων διαστάσεων 1,20Χ2,30 για 

µονό µνήµα και 2,40Χ2,30 για διπλό και ύψος έως 60cm, ως τον παρακάτω 

πίνακα : 

(Στο διπλό µνήµα επιβάλλεται προσαύξηση 40% )                   

 
  ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΞΙΑ (€) 
1. Περίφραξη µε κράσπεδο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα 
 

2. Επένδυση κρασπέδου µε µάρµαρο µε 
τοποθέτηση σταυρού και καντηλιού 

 

3. Επένδυση κρασπέδου µε µάρµαρο µε 
τοποθέτηση σταυρού καντηλιού και πλάκα στη 
µέση 

 

4. Επένδυση κρασπέδου µε µάρµαρο τοποθέτηση 
σταυρού, καντηλιού, κολωνάκι µασίφ και 
αλυσίδα 

 

 5. Επένδυση κρασπέδου µε µάρµαρο, κολωνάκια 
µασίφ αλυσίδα µε 
Α) πλάκα στη µέση 
Β) ολόκληρη πλάκα 

 
 
 
 

6.  Επένδυση κρασπέδου µε µάρµαρο, 
τοποθέτηση σταυρού και όλο µε πλάκα 

 

7. Πολυτελής κατασκευή µε µεγάλη στήλη, 
µπρούτζινα χερούλια κ.λ.π. 

 

8. Κατασκευή κρασπέδου από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, κολονάκια, σταυρός, καντήλι, 
αλυσίδα ή σωλήνες 

 

9.  Χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος _____ 
10. Κατασκευή κρασπέδου,µεγάλο καντήλι και 

σταυρός 
α) χωρίς πλάκα 
β) µε πλάκα στη µέση 
γ) µε µπρούτζινα χερούλια 

 
 
 
 
 

11. Κενοτάφια και ιδιαίτερες κατασκευές  
 

Για τα παραπάνω (κενοτάφια και ιδιαίτερες κατασκευές) θα υποβάλλεται 

αίτηση από τους ενδιαφερόµενους, συνοδευµένη από στατική µελέτη, σχέδια 

(αρχιτεκτονικά και στατικά) ,προϋπολογισµός υλικών και εργασίας 

υπογεγραµµένα από Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και θα εγκρίνονται από την ∆/νση 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του ∆ήµου.  

 Το τέλος που θα καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή ,θα καθορίζεται 

µε εκτίµηση της Υπηρεσίας και απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή 

Τοπικής Κοινότητας. 



 

Άρθρο 28  Τελική διάταξη 

Οι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό 

γενικά ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Υπηρεσίας κατόπιν προέγκρισης του 

Προέδρου. 

Ο παρών Κανονισµός δύναται να τροποποιείται µε νέα απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάθε νέα σχετική νοµοθεσία τον συµπληρώνει η 

τον τροποποιεί.   

Καταργείται όποιος άλλος Κανονισµός ή σχετική απόφαση ίσχυε µέχρι της 

έγκρισης του παρόντος . 

 

Άρθρο 29  Έναρξη ισχύος του Κανονισµού 

Ο παρών Κανονισµός ισχύει ύστερα από την έγκρισή του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιόνιου και την ανάρτησή του 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια».  

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το αριθ.πρωτ 710/8-1-2014 έγγραφο 

του Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας  Αργοστολίου με θέμα: επισημάνσεις που αφορούν το 

σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου Δραπάνου  αναλυτικά ως εξής: 

Επισημάνσεις που αφορούν το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου 

Δραπάνου 

Μετά την παραλαβή του τροποποιημένου σχεδίου κανονισμού κοιμητηρίου Δραπάνου σας 

διαβιβάζουμε και σας επισημαίνουμε ορισμένα σημεία στον κανονισμό που θα πρέπει να 

διορθωθούν και να υπάρχει η επισήμανση τους. Στο διαβιβαστικό σας, το δεύτερο σχετικό 

έγγραφο που αναφέρεται είναι της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και όχι της 

Δημοτικής Ενότητας. Επίσης στο ίδιο κείμενο της εισήγησης αναφέρεται ξανά για Δημοτική 

Ενότητα και όχι για Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου. Παρακαλούμε να γίνει ορθή 

επανάληψη. Στην σελίδα 2 παράγραφος 2 του διαβιβαστικού σας αναφέρεται ότι χρήματα 

υπέρ του Δήμου εισπράττονται μόνο από δύο κοινότητες ενώ δεν αναφέρεται ότι και στην 

Δημοτική μας Κοινότητα όλα τα σχετικά τηρούνται διότι υπήρχε κανονισμός. Ως προς το 

σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Κεφαλλονιάς έπρεπε κατ’ εξαίρεση να 

αναφέρεστε ειδικά και μόνο για το κοιμητήριο Δραπάνου το οποίο έχει και ιδιοκτήτη 

εκκλησία ο Δήμος μας και κατά συνέχεια αυτού να καταρτισθεί ο κανονισμός λειτουργίας 

των υπολοίπων κοιμητηρίων της Κεφαλλονιάς. 



Επίσης το σχέδιο που σας καταθέσαμε αφορούσε μόνο το Δράπανο διότι είναι το μοναδικό 

κοιμητήριο στην Κεφαλλονιά που επί καθημερινής βάσεως έχει κίνηση . Επισημαίνουμε στο 

πρωταρχικό σχέδιο που σας καταθέσαμε ότι θα πρέπει να αναφέρονται σχολαστικά και οι 

υποχρεώσεις των εργαζομένων των κληρικών και των γραφείων τελετών. 

Ότι άρθρα είχαμε καταθέσει που αφορούν αυτά συγκεντρώθηκαν από άλλους κανονισμούς 

κοιμητηρίων αλλά και από πληροφορίες με τους εργαζόμενους αλλά και κατοίκους της 

πόλης μας. 

Ασφαλώς υπάρχει νομοθεσία που αφορά τους εργαζόμενους και τις πειθαρχικές ποινές σε 

περίπτωση παραπτώματος, όμως θα πρέπει να αναφέρονται και στον κανονισμό ώστε να 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί Ε.Δ.Ε βάση του άρθρου κανονισμού που έγινε η παράβαση. 

Στην σελίδα 6 του σχεδίου αναφέρεστε για τον υπάλληλο του κοιμητηρίου. Σχετικά με αυτό 

εμείς είχαμε προτείνει ότι ο υπάλληλος πρέπει να είναι Τ.Ε.  

Δεν έχει συμπεριληφθεί το άρθρο 25β που αφορά την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση 

υποθέσεων πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το άρθρο και οι πολίτες πρέπει να 

γνωρίζουν άλλα και οι υπάλληλοι να μην αυτοσχεδιάζουν και προβληματίζουν τους 

κατοίκους μας. 

Να τεθεί το άρθρο 30,που αφορά τον ιερέα, το άρθρο 31 που αφορά την λιτανεία της 

εικόνας γιατί αυτό το άρθρο είναι το τελετουργικό πρωτόκολλο. Και το άρθρο 33 << 

χρηστικά σημεία ιερού ναού και κοιμητηρίου >> είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά την 

ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου αλλά και των εργαζομένων κατασκευαστών και 

επισκεπτών.  

Παρακαλούμε να καλεστούμε κατά την ημέρα της συνεδρίασης αφού έχουμε λάβει βέβαια 

την απάντηση σας έγκαιρα ως προς όλα τα παραπάνω. 

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να γνωμοδοτήσουν θετικά όσον αφόρα  

το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Κεφαλλονιάς όπως συντάχθηκε 

από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής και Πρασίνου λαμβάνοντας όμως και τις υποδείξεις της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου στα πλαίσια της νομιμότητας .  

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο του κανονισμού 

Λειτουργίας των Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Κεφαλλονιάς  όπως συντάχθηκε από τη 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και πρασίνου, το αριθ 710/8-1-2014 έγγραφο του Προέδρου της 

Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και τις διατάξεις του άρθ.73 Ν.3852/2010 

        

       Ομόφωνα Αποφασίζει   

 

 Γνωμοδοτεί υπέρ του κανονισμού Λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Κεφαλλονιάς 

όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τις επισημάνσεις που 

θέτει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου με το αριθ. 710/8-1-2014 



έγγραφο του τις οποίες καλείται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Κι Πρασίνου να ενσωματώσει 

στο σώμα του κανονισμού της νομιμότητας και στη συνέχεια να τον προώθηση αρμοδίως 

για τις τελικές εγκρίσεις στα αρμόδια όργανα(Δημοτικό Συμβούλιο κ.τ.λ)    

           

  

  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ 

 

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 10/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

Κοιν: 1. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (κ. Παρίση Σπυρίδων)     

 2.  Μαρκάτο Διονύσιο  

Δεβοσέτου 2 Αργοστόλι 

                      O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

                                                                                                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ       

 

                                                                     Αργοστόλι  22-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 3271 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                               Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671022933                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5)αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος    3. Κουνάδη Μαρία 

     4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος   4. Αραβαντινός Διονύσιος 

     5.     Κωνσταντάκης Άγγελος 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των 

μελών της επιτροπής των από 7/11/2013 αίτηση του κ. Μαρκάτου Διονύσιου με συνημμένα 

δικ/κά με την οποία ζητά άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου με δικά του έξοδα στην οδό 

Δεβοσέτου 8 με σκοπό τον ανεφοδιασμό του καταστήματος του 

Επί του θέματος  η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. με την από 9-1-2014 εισήγηση της (αριθ. 

Πρωτ. 54547/9-1-2014) αναλυτικά εισηγείται τα κάτωθι. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

 



ΠΡΟΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Με την αριθ. Πρωτ. 54547/7-11-13 αίτηση του κ. Μαρκάτος Διονύσιος, την 

οποία σας διαβιβάζουμε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 

εισήγησης, ζητεί τον υποβιβασμό του πεζοδρομίου σε μήκος 3.00 μέτρα και πλάτος 

0,75 μέτρα για κατασκευή ράμπας όπως φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει την 

αίτηση, με δικά του έξοδα για τον ανεφοδιασμό του καταστήματος του(εμπόριο 

χρωμάτων) που βρίσκεται στην οδό Δεβοσέτου 8 στο Αργοστόλι.. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας, και με βάση τα συνημμένα έγραφα 

που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος και λαμβάνοντας υπόψη:   

1. Tο άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10 

2. Το άρθρο 20 του Ν.4067/12(Ν.Ο.Κ) 

3. Το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού(ΦΕΚ 59Δ’/3-2-89)  

4. Η αιτούμενη έγκριση δεν αφορά άδεια εισόδου-εξόδου γκαράζ , σύμφωνα 

με τις παρ. 3β,γ. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ(Ν.2696/99). 

5. Η αιτούμενη έγκριση δεν αφορά πρόσβαση για ΑΜΕΑ σε ιδιοκτησίες, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. Δεν έχει εκδοθεί(σύμφωνα με το άρθρο 9,παρ. 9 του Ν.2503/1997 & το 

άρθρο 79 & 82 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα κ.τ.λ 

κείμενη νομοθεσία) ειδική μελέτη<< περί του προσδιορισμού και τη λειτουργία των 

χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους>> και σχετική κανονιστική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

7. Δεν έχει εκδοθεί κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη Αργοστολίου ή 

κανονιστική απόφαση του Δήμου Κεφαλλονιάς(σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3463/2006, Ν.2696/1999 κτλ),στην οποία να προβλέπεται κοινή διαδικασία για 

την αδειοδότηση παρόμοιων περιπτώσεων της. 

8. Δεν προβλέπεται από καμία κείμενη νομοθεσία και τη Κανονιστική 

Απόφαση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου ο υποβιβασμός πεζοδρομίου για 

εμπορική χρήση.  

Προτείνουμε 

Δεν εγκρίνουμε την απότμηση πεζοδρομίου για κατασκευή ράμπας μπροστά 

από την επιχείρηση του κ. Διονύση Μαρκάτου επί της οδού Δεβοσσέτου 8 και θα 



δύναται μόνο η τοποθέτηση κινητού στοιχείου επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου  

για την εξυπηρέτηση του καταστήματος του. 

Προτείνεται η τροποποίηση της κυκλοφορίας ρύθμισης επί της οδού 

Δεββοσέτου 8, ορίζοντας ώρες μεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και 

μόνο στάση των επαγγελματικών οχημάτων του καταστήματος για την φόρτωση-

εκφόρτωση των προϊόντων του. Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ. 8 του Ν. 2669/1999 η συμπλήρωση της ρυθμιστικής πινακίδας <<P-40>> 

(απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) προσθέτοντας επεξηγηματική(ορθογώνια 

παραλληλόγραμμη) πινακίδα, που θα εμπεριέχει τη φράση: << πλην 07:30-08:30 

τροφοδοσία καταστημάτων για ολιγόλεπτη στάση>>  

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να αποφασίσουν σύμφωνα με 

την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Την πρόταση του Προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις του 

αρθ.73 του Ν.3852/2010 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Δεν εγκρίνουμε την απότμηση πεζοδρομίου για κατασκευή ράμπας μπροστά 

από την επιχείρηση του κ. Διονύση Μαρκάτου επί της οδού Δεβοσσέτου 8 και να 

δύναται μόνο η τοποθέτηση κινητού στοιχείου επί του κρασπέδου του πεζοδρομίου  

για την εξυπηρέτηση του καταστήματος του. 

Συμφωνεί με την πρόταση για τροποποίηση της κυκλοφορίας ρύθμισης επί 

της οδού Δεββοσέτου 8, ορίζοντας ώρες μεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η 

ολιγόλεπτη και μόνο στάση των επαγγελματικών οχημάτων του καταστήματος για 

την φόρτωση-εκφόρτωση των προϊόντων του. Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2669/1999 η συμπλήρωση της ρυθμιστικής πινακίδας 

<<P-40>> (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) προσθέτοντας 

επεξηγηματική(ορθογώνια παραλληλόγραμμη) πινακίδα, που θα εμπεριέχει τη 

φράση: << πλην 07:30-08:30 τροφοδοσία καταστημάτων για ολιγόλεπτη στάση>>  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                        Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 

 

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                              

               Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

Κοιν: 1) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (κ. Κουφό Ευάγγελο) 

2)IONIAN PLAZA A.E 

 

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι 24-2-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 56274 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                            Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671022933                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με καθορισμός πλάτους τμήματος πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 59 Α του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου.  

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 11/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 



 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 11/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε καθορισµός πλάτους τµήµατος πεζοδροµίου στο Ο.Τ. 59 Α 
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου. 
 

   Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5)αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

       4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος   4. Κουνάδη Μαρία                                                                 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  

    

       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11
Ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των 

μελών της επιτροπής των από 18-11-2013 αίτηση της IONIAN PLAZA Α.Ε σχετικά με 

καθορισμό πλάτους τμήματος πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 59 Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, αναλυτικά ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 



ΘΕΜΑ: Καθορισμός πλάτους τμήματος πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 59 Α του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου 

Με το υπ΄αριθ. Πρωτ. 56274/18.11.13 κατατέθηκε αίτημα για τροποποίηση 

του πεζοδρομίου στο ΟΤ του ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου έμπροσθεν του 

τεμ.3. 

Κατόπιν αυτοψίας στην εν λόγω θέση και μελέτης της υποβληθείσας 

πρότασης  (τοπογραφικό διάγραμμα Γεράσιμος Καππάτος, Νοέμβριος 2013) σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

Οι οδοί Γερασίμου Λειβαδά και Ανδρέα Λασκαράτου, σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, έχουν πλάτος 8μ. Το διαθέσιμο πλάτος για την 

κυκλοφορία των οχημάτων είναι 6,40 μέτρα αντίστοιχα. Η οδός Λασκαράτου είναι 

διπλής κατεύθυνσης, η οδός Λειβαδά είναι μονόδρομος ενώ επιτρέπεται και η 

κίνηση από και προς την Πλατεία Βαλλιάνου( μέσω της οδού Λασκαράτου). Η 

στάθμευση επίσης επιτρέπεται εκατέρωθεν και των δύο οδών. Τα πεζοδρόμια είναι 

μικρού πλάτους( ακόμα και μικρότερα από 80 εκ.) ενώ είναι γεμάτα από εμπόδια 

κάθε είδους( κατακόρυφη σήμανση, σκαλοπάτια, κορμοί δένδρων κτλ) – τα οποία 

δεν εμφαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα- και χωρίς καμία πρόβλεψη για 

χρήση τους από ΑΜΕΑ. Το τμήμα του οποίου ζητείται η πεζοδρόμηση 

χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης( ενός ή δύο οχημάτων) ενώ στο σημείο Δ 

υπάρχει και στύλος της ΔΕΗ που διακόπτει πρακτικά τη συνέχεια του πεζοδρομίου. 

Όπως είναι ευνόητο από τα ανωτέρω, η εν λόγω διασταύρωση είναι εξόχως 

προβληματική τόσο για τους πεζούς όσο και για τους εποχούμενους. 

Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας, η διαμόρφωση του πεζοδρομίου 

σύμφωνα με την υποβαλλόμενη πρόταση, αποτελεί μία αποσπασματική 

παρέμβαση που θα περιορίσει το πλάτος του οδοστρώματος σε περίπου 4,60μ. , 

συνυπολογιζόμενου και του πλάτους των ρείθρων. Επομένως, το εναπομένον 

ωφέλιμο πλάτος του οδοστρώματος για την κυκλοφορία είναι λίγο μεγαλύτερο των 

4 μέτρων. Το πλάτος αυτό ενδέχεται να είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις ανάγκες 

της κυκλοφορίας για τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες( δηλ. συμβολή οδών 

με ωφέλιμο πλάτος έκαστης περίπου 6 μέτρα, οδός διπλής κατεύθυνσης, ελλιπής 

οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση κτλ.) 

Στα πλαίσια της ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κεφαλλονιάς, 

έχει ανατεθεί η μελέτη με τίτλο <<Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων-Πλατεία 

Βαλλιάνου>> η οποία έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ως μελέτη 

εφαρμογής. 

Στην μελέτη αυτή, αποσπάσματα της οποίας(Κάτοψη διαμόρφωσης 

Πλατείας Βαλλίανου και Κυκλοφοριακή μελέτη) επισυνάπτονται στην παρούσα 



εισήγηση, παρουσιάζεται ολοκληρωμένη πρόταση για ανάπλαση της πλατείας 

Βαλλιάνου.  

Κατόπιν των ανωτέρω 

   εισηγούμαστε    

αρνητικά για την τροποποίηση του πεζοδρομίου σύμφωνα με την 

υποβληθείσα πρόταση του υπ΄ αριθμ. Πρωτ.56274/18.11.13 εγγράφου και 

θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του θέματος πρέπει να γίνει με την υλοποίηση της 

μελέτης <<Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων-Πλατεία Βαλλιάνου>>. 

Ο εισηγητής  η προϊσταμένη Τμήματος Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

Ευαγ. Κουφός  Αικ. Αμαραντίδου  Ευρ. Παπαδήμα 

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη να γνωμοδοτήσουν αρνητικά σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  

      ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

Γνωμοδοτεί αρνητικά για τον καθορισμό πλάτους τμήματος πεζοδρομίου 

στο Ο.Τ. 59 Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου 

σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
    Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αργοστόλι 22-1-2014 
∆ΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ       Αριθ. Πρωτ. 3367 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι   
        ΠΡΟΣ   
   
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
       ∆ήµου Κεφαλληνίας  
        
Τηλ: 2671361018         
         
e-mail: akatsiveli@gmail.com 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της αριθ. πρωτ. 56334/19-11-2013 αιτήσεως της Νικ. Αρχ. 
Σκλαβούνος ΕΠΕ 
  
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αριθ. 12/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
       Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:   1. Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος Ε.Π.Ε.     
 2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
 3. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κεφ/νιάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ 
 
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η  
Ιανουαρίου 2014. 
 
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ: 12/2014 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί της αριθ. πρωτ. 56334/19-11-2013 αιτήσεως της Νικ. Αρχ. 
Σκλαβούνος ΕΠΕ 
  

Στο Αργοστόλι, σήµερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 12:00,η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου <<Ο ΚΕΦΑΛΟΣ>> ύστερα από την αριθµό πρωτ.1010/10-1-14 
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). 
  
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 
 1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. Κουρούκλης Ιωάννης 

        2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

        3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

                4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος           4.    Κουνάδη Μαρία 

                5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

Παρών ήταν ο κ. Σκλαβούνος Νικόλαος  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών της Επιτροπής την από 18-11-2013 αίτηση της Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος 
Ε.Π.Ε. µε την οποία ζητά έγκριση αναπληρωµατικού χώρου στάθµευσης και 
αφετηρίας του τουριστικού τρένου της εταιρίας του µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΕΑ-
6446 στη θέση ελικοδρόµιο επί της Ιωάννου Μεταξά επί της παραλιακής οδού.  Με 
εναλλακτική αφετηρία έναντι εστιατόριου CAPTΑINS TABLE επί της παραλιακής 
οδού Αντώνης Τρίτσης.  Στην ήδη εγκεκριµένη ειδική διαδροµή.  Και Β. στο ειδικό 
εγκεκριµένο δροµολόγιο από Λάσση-Αργοστόλι µε αφετηρία Βαγγελάτου Λάσση και 
εναλλακτική στο άγαλµα Καββαδίας. 
 
Επί του ανωτέρου αιτήµατος η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το αριθ. 56334/19-12-
13 έγγραφο της εισηγείται τα κάτωθι…  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 



Π ρ ο ς   τ ην 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

 
          

Θ Ε Μ Α :  Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 56334/19.11.13 αίτηση της Νικόλαος Αρχ. 
Σκλαβούνος ΕΠΕ 

Σ Χ Ε Τ. : Τα στοιχεία των φακέλων των τουριστικών τρένων που έχουν 
δροµολογηθεί µε αποφάσεις του ΕΟΤ στην πόλη του 
Αργοστολίου 

 

 

Ιστορικό: 

 Από τη µελέτη των στοιχείων των φακέλων που τηρούνται στην 
Υπηρεσία σχετικά µε τα τουριστικά τρένα που έχουν δροµολογηθεί στην πόλη 
του Αργοστολίου προκύπτει ότι έχουν εκδοθεί από την αρµόδια Υπηρεσία 
(Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού του ΕΟΤ) οι ακόλουθες αποφάσεις για 
έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των ειδικών διαδροµών τουριστικών τρένων: 

1. Απόφαση 690/26.05.10 για την εταιρεία Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος 
ΕΠΕ µε το όχηµα ΚΕΑ 6466. (∆ιαδροµή: Α. Τρίτση (αφετηρία) – Γ. 
Φωκά – Πλατεία Ριζοσπαστών – Λασκαράτου (Κ. Πλατεία) – 
Λεωφόρος Γ. Βεργωτή (έως Γηροκοµείο – Α. Τρίτση (έως αφετηρία). Η 
συγκεκριµένη διαδροµή είναι συνολικού µήκους 5 χλµ.). 

2. Απόφαση 188/16.06.11 για την εταιρεία Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος 
ΕΠΕ µε το όχηµα ΚΕΑ 6446. (∆ιαδροµή: Λάσση (έµπροσθεν της 
ιδιοκτησίας Βαγγελάτου) (αφετηρία) έως τη θέση Φαραώ µήκους 1,3 
χλµ – Α. Παπανδρέου – Χαροκόπου – ∆εστούνη (εναλλακτικά από 
Μοµφεράτου – Ερ. Σταυρού) µήκους 2 χλµ και συνέχεια την αριθµό 5 
Επαρχιακή Οδό «Αργοστόλι – Φάρος Αγ. Θεοδώρων – Σαµικό» (δηλ. 
Γύρος Λάσσης) µήκους 5,2 χλµ και στη συνέχεια τερµατισµό σε 
απόσταση 0,7 χλµ στο σηµείο αφετηρίας (έµπροσθεν ιδιοκτησίας 
Βαγγελάτου). Η συγκεκριµένη διαδροµή είναι συνολικού µήκους 9,2 
χλµ.). 

3. Απόφαση 141/02.04.13 για το Γραφείο Τουρισµού Λυκούδης Σπύρ-
Άγγελος-Φώτ. µε το όχηµα ΧΝΖ 4060 (α. ∆ιαδροµή: Ι. Μεταξά 
(αφετηρία έναντι ξενοδοχείου KEFALONIAN STAR – Αγνή Μεταξά – 
Ελλ. Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Κεντρική Πλατεία – Λεωφ. 
Βεργωτή – Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ι. Μεταξά. Η 



συγκεκριµένη διαδροµή είναι συνολικού µήκους 4,7 χλµ.) β. 
Εναλλακτική διαδροµή (σε περίπτωση που η πλατεία είναι κλειστή): Ι. 
Μεταξά (αφετηρία έναντι ξενοδοχείου KEFALONIAN STAR) – Αγνή 
Μεταξά – Ελλ. Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Ιωσ. Μοµφεράτου 
– Ι. Μεταξά – Αντ. Τρίτση – Ρόκκου Βεργωτή – Λεωφ. Βεργωτή – 
Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ι. Μεταξά. Η συγκεκριµένη 
εναλλακτική διαδροµή είναι συνολικού µήκους 4,9 χλµ.). 
Από την εξέταση των στοιχείων των φακέλων του θέµατος που 

τηρούνται στην  Υπηρεσίας προκύπτει ότι όλες οι ανωτέρω αποφάσεις 
βρίσκονται σε ισχύ (δεν έχει γίνει ανάκληση καµιάς εκ των ανωτέρω 
αποφάσεων) αν και τούτο έχει ζητηθεί για ορισµένες από αυτές και για 
διάφορους λόγους από το ∆ήµο Κεφαλλονιάς (έγγραφο 25907/10.07.12 της 
Γενικής Γραµµατέως και 13504,16143/24.04.13 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών). 

 

Νοµοθεσία: 

Τα θέµατα που αφορούν τα τουριστικά τρένα (τεχνικές προδιαγραφές, 
δικαιολογητικά ταξινόµησης κτλ) καλύπτονται κατά βάση από την υπ’ αριθ.                  
Α-48191/3257/00 (ΦΕΚ 1026 Β/21.08.00) Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης- Μεταφορών και Επικοινωνιών µε τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές 
τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων 
προσδιορισµού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και 
δικαιολογητικά ταξινόµησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια». 

Η ανωτέρω Απόφαση ισχύει όπως διαµορφώθηκε µε τις ακόλουθες 
τροποποιήσεις: 

α. Τ/7149/02 (ΦΕΚ 931 Β/23.07.02) Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης- 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 

β. 16753/08 (ΦΕΚ 1726 Β/28.08.08) Απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης- 
Μεταφορών και Επικοινωνιών 

γ.  6246/13 (ΦΕΚ 773 Β/03.04.13) Απόφαση Υπουργών Οικονοµικών ∆.Μ.Η.∆ 
– Αν. Αντ. ΥΠΟΜΕ∆Ι – Τουρισµού 

 

Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 56334/19.11.13 αίτηση: 

 Στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 25907/10.07.12 έγγραφο της Γενικής 
Γραµµατέως του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σχετικά µε την «Τήρηση ορθής 
διαδικασίας για τη συµβολή του ∆ήµου στην έγκριση», αναφέρεται ότι η 



βατότητα των οδών κυκλοφορίας του τουριστικού τρένου και το συνολικό 
µήκος της διαδροµής «…αποτελούν αντικείµενο πιστοποίησης από τις Τεχνικές 

Υπηρεσίες…» ενώ ο καθορισµός χώρου αφετηρίας «…αποτελεί αντικείµενο 
απόφασης των συλλογικών αιρετών οργάνων των ΟΤΑ που µε το Ν. 3852/10 είναι η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.» 

 
Υπ’ αυτή τη θεώρηση σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 56334/19.11.13 

αίτηση της Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1. ∆ε ζητείται από την Υπηρεσία βεβαίωση βατότητας ούτε το συνολικό µήκος 
διαδροµής αφού οι ειδικές διαδροµές είναι ήδη εγκεκριµένες. 
 
2. Σχετικά µε το σκέλος Α της αίτησης (έγκριση αφετηρίας και εναλλακτικής 
αφετηρίας ειδικής διαδροµής) 

Ο καθορισµός της αφετηρίας της ειδικής διαδροµής έχει γίνει µε 
Αποφάσεις του ∆.Σ. του Λιµενικού Ταµείου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, λόγω 
αρµοδιότητας εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα στην οποία ανήκει η 
παραλιακή οδός. Στον τηρούµενο φάκελο δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για τον καθορισµό της αφετηρίας της ειδικής διαδροµής. 

Με την υπ’ αριθµ. 37/2013  Απόφαση του ∆.Σ. του, το Λιµενικό Ταµείο 
έχει εγκρίνει «…ως χώρο αφετηρίας-τερµατισµού για το τουριστικό τρενάκι που 
δροµολογείται στο Αργοστόλι, σύµφωνα µε την 690/25.05.10 απόφαση ΕΟΤ 
Κεφαλλονιάς, το σηµείο έναντι εστιατορίου  «Captain’s Table» στην παραλιακή οδό 
Αντ. Τρίτση στο Αργοστόλι.» 

Η Υπηρεσία µας δεν έχει αντίρρηση για τη χρήση του χώρου 
παραπλεύρως του ελικοδροµίου (επί της Ι. Μεταξά) ως αφετηρία τουριστικού 
τρένου αφού αφενός χρησιµοποιείται ήδη ως χώρος στάθµευσης οχηµάτων 
και αφετέρου έχει προταθεί από την Υπηρεσία και κατά το παρελθόν ως 
αφετηρία τουριστικού τρένου (βλ. την από 14.04.10 εισήγηση της Υπηρεσίας 
που περιλαµβάνεται στην υπ’ αριθµ. 113/2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου). 

Πρέπει όµως να αναφερθεί ότι στην υπ’ αριθµ. 241/08.07.13 Απόφαση 
του Λιµενικού Ταµείου αναφέρεται ότι:  
«1. Σχετικά µε την αφετηρία των τουριστικών τρένων δεν τροποποιεί τις κάτωθι 
αποφάσεις ∆.Σ.: 
α) αρ. 37/13, σύµφωνα µε την οποία εγκρίνει στην ΕΠΕ Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος 
ως χώρο αφετηρίας-τερµατισµού για το τουριστικό τρενάκι που δροµολογείται στο 
Αργοστόλι, σύµφωνα µε την 690/25.05.10 απόφαση ΕΟΤ Κεφαλλονιάς, το σηµείο 
έναντι εστιατορίου  «Captain’s Table» στην παραλιακή οδό Αντ. Τρίτση στο 
Αργοστόλι. 



β) 
…………………………………………………………………………………………………
……... 
2. Τροποποίηση των ανωτέρω δε θα γίνει, παρά µόνο αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας 
ή λόγοι που παρεµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της παραλιακής οδού. Αυτό 
γίνεται γιατί και οι δύο επαγγελµατίες ζητούν ο ένας να προχωρήσει µπροστά από τον 
άλλο, αν έστω µια από τις δύο αιτήσεις ευωδοθεί.» 

Όσο αφορά το αίτηµα περί εναλλακτικής αφετηρίας σας γνωρίζουµε ότι 
σε µια τέτοια περίπτωση, από τεχνικής πλευράς, δεσµεύεται διπλάσιος 
αριθµός θέσεων στάθµευσης και για το λόγο αυτό, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, µια τέτοια πρακτική πρέπει να αποφεύγεται. 
 Στην περίπτωση που -λόγω ασάφειας στη διατύπωση- µε τη σχετική 
αίτηση ζητείται η έγκριση 3ου τουριστικού τρένου µε αφετηρία στη θέση 
«Ελικοδρόµιο» της οδού Ι. Μεταξά σας γνωρίζουµε ότι:  

Με την υπ’ αριθµ. 190/2013 Απόφαση του ∆.Σ. του, το Λιµενικό Ταµείο 
Κεφαλληνίας-Ιθάκης «Γνωµοδοτεί στο ∆Σ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατόπιν της 
αριθ. 336/12 αποφάσεώς του ότι δεν υπάρχουν επιπλέον δυνατότητες έγκρισης 
άλλων αφετηριών για τουριστικό τρένο, καθόσον η παραλιακή οδός Αντώνη Τρίτση, 
στο Αργοστόλι, έχει ήδη επιβαρυνθεί από την κυκλοφορία και τις αφετηρίες των δύο 
τρένων προκειµένου να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του λιµανιού του 
Αργοστολίου.» 

 Επίσης, µε την υπ’ αριθµ. 92/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς απορρίφθηκε το αίτηµα έτερου επιχειρηµατία 
«…για κυκλοφορία τρίτου τουριστικού τρένου στην πόλη του Αργοστολίου…» 

κρίνοντας ότι στη συγκεκριµένη ειδική διαδροµή -όπου κυκλοφορούν ήδη δύο 
τουριστικά τρένα- υπάρχει ήδη πληρότητα. 
3. Σχετικά µε το σκέλος Β της αίτησης (έγκριση αφετηρίας και εναλλακτικής 
αφετηρίας ειδικής διαδροµής) 

Με την υπ’ αριθµ. 188/16.06.11 Απόφαση του ΕΟΤ έχει εγκριθεί η εξής 
ειδική διαδροµή: «Λάσση (έµπροσθεν της ιδιοκτησίας Βαγγελάτου) (αφετηρία) έως 
τη θέση Φαραώ µήκους 1,3 χλµ – Α. Παπανδρέου – Χαροκόπου – ∆εστούνη 
(εναλλακτικά από Μοµφεράτου – Ερ. Σταυρού) µήκους 2 χλµ και συνέχεια την αριθµό 
5 Επαρχιακή Οδό «Αργοστόλι – Φάρος Αγ. Θεοδώρων – Σαµικό» (δηλ. Γύρος 
Λάσσης) µήκους 5,2 χλµ και στη συνέχεια τερµατισµό σε απόσταση 0,7 χλµ στο 
σηµείο αφετηρίας (έµπροσθεν ιδιοκτησίας Βαγγελάτου). Η συγκεκριµένη διαδροµή 
είναι συνολικού µήκους 9,2 χλµ.» 

 Στην ανωτέρω εγκεκριµένη διαδροµή έχει ήδη καθοριστεί η αφετηρία 
(«έµπροσθεν της ιδιοκτησίας Βαγγελάτου») οπότε θεωρούµε ότι η αίτηση της 
Νικόλαος Αρχ. Σκλαβούνος ΕΠΕ αφορά την έγκριση εναλλακτικής αφετηρίας 
στη θέση «Άγαλµα Καββαδία».  

Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα στην τελευταία 
παράγραφο του σηµείου 2 της εισήγησης της Υπηρεσίας. 

 



Αργοστόλι, 19.12.13 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ ΧΑΪΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ 

 

 
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Σκλαβούνο ο οποίος τοποθετήθηκε καταθέτοντας 
έγγραφο υπόµνηµα αναλυτικά ως εξής:  
 
ΠΡΟΣ: Ποιότητα Ζωής Αργοστολίου 

 
Όσο αφορά την εναλλακτική αφετηρία από το ελικοδρόµιο στο “CAPTAINS”, οι 

λόγοι είναι τρείς: 
 
1. Λόγοι ασφαλείας διανυκτέρευσης του οχήµατος σε κεντρικό σηµείο. 

(Αποφυγή δολιοφθορών Περσινές  απειλές). 
2. Να έχουµε εναλλακτική λύση εάν κάτι συµβεί χωρίς µακροχρόνιες 

διαδικασίες αφαίρεση πινακίδων 
3. ∆ιπλό όφελος στα ταµεία του ∆ήµου κι του Λιµενικού ταµείου από τη 

δέσµευση δύο χώρων.   
 

Όσο αφορά τη δεύτερη εναλλακτική αφετηρία Λάσση-Αργοστόλι ισχύουν οι ίδιοι 
λόγοι και ένας παραπάνω: Την ηµέρα των Κρουαζιερόπλοιων επικαλούνται και οι 
επιχειρηµατίες της Λάσσης λόγω του δικού µου ήδη εγκριµένου δροµολογίου 
Αργοστόλι-Λάσση µε αποτέλεσµα την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, τη µε 
εκµετάλλευση τους από ορισµένους όπως και η καλύτερη διανοµή του τουριστικού 
πλούτου για τους επιχειρηµατίες της Λάσσης.  

 
Εάν υπάρχει τεχνικό πρόβληµα στην εναλλακτική αφετηρίας από Βαγγελάτου 

(Λάσση) σε άγαλµα Καββαδία (Αργοστόλι) ζήτω αλλαγή της αφετηρίας στο Άγαλµα 
Καββαδία στο ίδιο εγκεκριµένο ειδικό ∆ροµολόγιο Λάσση «Αργοστόλι-Γύρο 
Φαναριού-Λάσση-Αργοστόλι». 
 
Πεσσάδα 
15-1-2014 
Νικόλας Σκλαβούνος 
 
  
Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα του κ. Σκλαβούνου 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
Το µέλος της Επιτροπής κ. Βαγιωνίτης Γεράσιµος προτείνει να αποφασίσει επί 

του αιτήµατος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο έχει εκ του νόµου αποφασιστική 
αρµοδιότητα δεδοµένου ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει γνωµοδοτική 
αρµοδιότητα στο θέµα αυτό.  Κατόπιν τούτου να µην ληφθεί γνωµοδότηση αλλά να 
παραπεµφθεί το αίτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 



 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της τις 

διατάξεις του άρθ.73 Ν3852/2010 την αίτηση της Νικόλας Αρχ. Σκλαβούνος Ε.Π.Ε 
την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις προτάσεις που τέθηκαν για το 
θέµα αυτό. 
 

 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

.  
Να παραπεµφθεί το αίτηµα της Νικόλας Αρχ. Σκλαβούνος Ε.Π.Ε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση επί αυτού χωρίς να προηγηθεί 
γνωµοδότηση της ΕΠΟΙΖΩ επ’ αυτού  µειοψηφούντος του Προέδρου ο οποίος 
εµµένει στην πρόταση του να απορριφτεί το αίτηµα, έχοντας υπόψη του την εισήγηση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
     Πιστό αντίγραφο 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
    Α/∆  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. Ευσταθίου Σαγιαδινού 

 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 13/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: κ. Ευστάθιο Σαγιαδiνό 

  

 

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

       Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

 

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι  23-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 60493 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

τηλ: 2671022933                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 13/2013 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                         Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. Ευσταθίου Σαγιαδινού 

 
    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος                         4. Κουνάδη Μαρία  

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

            

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του από 12-12-2013 αίτηση του κ. Σαγιαδiνού 

Ευσταθίου αναλυτικά ως εξής: 

Παρακαλώ όπως µου χορηγήσετε άδεια προβολής (τοποθέτηση στον τοίχο του 
κτιρίου µου) σε  διαστάσεις 0,60x0.80 και αρχόµενο από ύψος 3,15 µ. Από το 
κατάστρωµα του πεζοδρόµου της οδού Χωραφά, στο σηµείο πριν τη διασταύρωση µε 
το Λιθόστρωτο.  Η προβολή επί του κοινοχρήστου χώρου αφορά την τοποθέτηση του 
καπναγωγού και της καπνοδόχου προς απαγωγή των αερίων παραγώγων του 
παρασκευαστηρίου µου, που διατηρώ στο ισόγειο κατάστηµά µου. 
 ∆ιευκρινίζω ότι το δικαίωµα υψούν του άνω ισογείου καταστήµατος ανήκει 
σε έτερο ιδιοκτήτη και έτσι είναι αδύνατον να τοποθετηθεί η καπναγωγός είτε ευθεία 
µέσα από την πλάκα της οροφής, είτε εξωτερικά, στο πλάτος της υπάρχουσας 
µαρκίζας. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η καµινάδα στηρίζεται στον τοίχο του 
καταστήµατός µου στο επάνω µέρος της πλάκας, δεν εδράζεται επί του εδάφους, 



και η θέση για την οποία ζητώ άδεια είναι η µοναδική στην οποία µπορεί να 
τοποθετηθούν η καπναγωγός και η καπνοδόχος, χωρίς να προκαλείται κανενός είδους 
παρεµπόδιση της κοινής χρήσης και της διέλευσης. 
 Μάλιστα η άνω θέση της καπνοδόχου ευρίσκεται πάνω από τη θέση που µου 
έχει ήδη χορηγήσει άδεια ο ∆ήµος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και εξοφλώ το 
τέλος χρήσης του νόµιµα προς εσάς (βλ. Συνηµµένα έγγραφα άδεια και διπλότυπο 
είσπραξης). 
 Τέλος αναφέρω ότι ο άνω καπναγωγός και η καπνοδόχος τηρούν τους 
περιορισµούς του κτιριοδοµικού κανονισµού ΦΕΚ 59∆ ά 27 παρ. 2.4.2.5 (βλ. 
συνηµµένο έγγραφο). 
 Αναµένω την εξέταση του αιτήµατός µου µε τη µέγιστη προσοχή και 
κατανόηση, καθώς αποτελεί για εµένα ζήτηµα επιβίωσης και σας καλώ για επιτόπια 
αυτοψία για τη διαπίστωση της ακρίβειας των ανωτέρω. 
 Συνηµµένες: δύο φωτογραφίες του καταστήµατός µου. 
 
       Με τιµή 
        
       Ο Αιτών  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Σαγιαδiνός έχει υποβάλλει παλαιότερα 

το ίδιο αίτημα το οποίο ο Δήμος διαβίβασε στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δομικής η οποία με 

το αριθ.1362/16-5-2013 έγγραφο της απάντησε ότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η 

έγκριση κατασκευής καπναγωγού σε κοινόχρηστο χώρο. 

Με βάση το ανωτέρω έγγραφο προτείνεται στα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψην της τις διατάξεις 

του αρθ.73 Ν.3852/10 την αίτηση και το αριθ. 1362/16-5-13 έγγραφο της Διεύθυνσης  

Υπηρεσίας Δομικής     

   Ομόφωνα Αποφασίζει  

Να διαβιβασθεί το αίτημα στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δομικής προκειμένου να 

αποφανθεί εκ νέου επ΄αυτού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και στη συνέχεια η 

Επιτροπή θα αποφασίσει σχετικά. 

  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 

ΘΕΜΑ: << Λήψη απόφασης για Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  

Επιχείρησης Λιανικής κ΄ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, τμήμα κατεψυγμένων προϊόντων , τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής 

, πρατηρίου άρτου, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , εμφιαλωμένων 

ποτών, προϊόντων αλλαντοποιίας – τυροκομίας ) >>. 

 

 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 14/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: Κα Κανάκη Μαρίνα 

  

 

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

       Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

 

 

                                                                     Αργοστόλι  24-3-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 63021 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       Τμήμα Αδειοδοτήσεων 

τηλ: 2671022933                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η
 Ιανουαρίου 

2014. 

Αριθ. Απόφ. 14/2014 

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

<< Λήψη απόφασης για Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  

Επιχείρησης Λιανικής κ΄ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (παντοπωλείου, 

οπωροπωλείου, τμήμα κατεψυγμένων προϊόντων , τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής 

, πρατηρίου άρτου, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων , εμφιαλωμένων 

ποτών, προϊόντων αλλαντοποιίας – τυροκομίας ) >>. 

 

    Στο Αργοστόλι σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου <<Ο 

ΚΕΦΑΛΟΣ >>  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1010/10-1-2014 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 ). 

   Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη,  αναλυτικά ως εξής: 

 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                               Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 1. Ευάγγελος Κεκάτος                                               1. Κουρούκλης Ιωάννης 

 2. Παναγής Βανδώρος                                               2. Σταμούλης Κυριάκος 

 3. Κοκκόσης Διονύσιος                                             3. Αραβαντίνος Διονύσιος 

 4. Βαγιωνίτης Γεράσιμος                                           4. Κουνάδη Μαρία  

 5. Κωνσταντάκης Άγγελος 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 

της επιτροπής την από 13-12-13 αίτηση της Κανάκη Μαρίνας του Σπυρίδωνος , τα 

συνημμένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος ΄΄ Επιχείρησης Λιανικής κ΄ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 

(παντοπωλείου, οπωροπωλείου, τμήμα κατεψυγμένων προϊόντων , τυποποιημένων, ειδών 

ζαχαροπλαστικής , πρατηρίου άρτου, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων 

, εμφιαλωμένων ποτών, προϊόντων αλλαντοποιίας – τυροκομίας) ΄΄ που βρίσκετε στη θέση 



Αι Γιάννη – Ραζάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  και του 

άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

   Από το τμήμα αδειοδοτήσεων κ΄ ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου εστάλη 

θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.  

    Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 

υπηρεσίας την πρόταση του προέδρου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 

3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. 

 

                                                     ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

   Χορηγεί στην Κανάκη Μαρίνα του Σπυρίδωνος προέγκριση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος ΄΄ Επιχείρησης  Λιανικής κ΄ χονδρικής διάθεσης τροφίμων και 

ποτών (παντοπωλείου, οπωροπωλείου, τμήμα κατεψυγμένων προϊόντων , τυποποιημένων, 

ειδών ζαχαροπλαστικής , πρατηρίου άρτου, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών 

προϊόντων , εμφιαλωμένων ποτών, προϊόντων αλλαντοποιίας – τυροκομίας ) ΄΄ που 

βρίσκετε στη θέση Αι Γιάννη – Ραζάτων επειδή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.  

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

                                                   Πιστό Αντίγραφο 

                                                       

                                                       Ο Πρόεδρος 

                                             

                                           Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 

 



 

 

                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

               Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

Κοιν: 1) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (κ. Παρίση Σπυρίδων) 

2)κ.Κοκκόση Χαράλαμπο 

Ι. Μεταξά 50 

Αργοστόλι  

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι 21-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                            Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671361018                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως για χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ και απαγόρευση 

στάθμευσης. 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 14/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου 

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 14/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως για χορήγηση αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ και 
απαγόρευση στάθµευσης. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5)αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

        4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος             4. Κουνάδη Μαρία      

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

       

Ο Πρόεδρος εκτός  ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψην των μελών της επιτροπής την 

από 8/4/2013 αίτηση του κ. Κοκκόση Χαράλαμπου  με συνημμένα δικ/κά με την οποία ζητά 

άδεια εισόδου εξόδου ανοικτού στεγασμένου χώρου στάθμευσης στην οδό Ελευθ. 

Βενιζέλου 31 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 166  

Επί του θέματος  η Δ/νση Τεχν. Υπηρ. με την από 23-12-13 εισήγηση της (αριθ. 

Πρωτ. 14213/14-1-14) αναλυτικά εισηγείται τα κάτωθι. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ,ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

ΠΡΟΣ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 



Με την αριθ. Πρωτ. 14213/8-4-13 αίτηση με τα συνημμένα  δικαιολογητικά, 

την οποία σας διαβιβάζουμε και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 

εισήγησης, ο κ. Κοκκόσης Χαράλαμπος ζητεί την χορήγηση αδείας εισόδου- εξόδου 

στεγασμένου υπόγειου χώρου στάθμευσης σε συγκρότημα κατοικιών στην οδό 

Ελευθ. Βενιζέλου 31 στο Ο.Τ. 166 εντός εγκεκριμένου σχεδίου Αργοστολίου, που 

προβλέπεται και κατασκευάζεται με την αρ. 162/2012 οικοδομική άδεια και επίσης 

απότμηση του πεζοδρομίου για πρόσβαση από την οδό στο υπόγειο χώρο 

στάθμευσης του κτιρίου. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι στην οδό Ελευθ. 

Βενιζέλου 31 το πλάτος πεζοδρομίου είναι 1,21 μέτρα πλήρως διαμορφωμένο και 

έχει κατασκευαστεί εντός του οικοπέδου και σε επαφή με τη ρυμοτομική γραμμή, 

ράμπα εισόδου προς το υπόγειο του κτιρίου η οποία προβλέπεται στην  μελέτη της 

οικοδομικής άδειας. Το πλάτος της οδού μετρήθηκε καθαρό 7,53 μέτρα.  

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. To άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10. 

2. Η αιτούμενη έγκριση όσον αφορά την άδεια εισόδου-εξόδου γκαράζ είναι 

σύμφωνα με τις παρ. 3 β,γ. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ (Ν.2696/99). 

3. Δεν έχει εκδοθεί ( σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ.9 του Ν.2503/1997 & το 

άρθρο 79 & 82 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα  κ.τ.λ 

κείμενη νομοθεσία) ειδική μελέτη <<περί του προσδιορισμού και τη λειτουργία των 

χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους>> και σχετική κανονιστική 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς. 

5. Δεν έχει εκδοθεί κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη Αργοστολίου ή 

κανονιστική απόφαση του Δήμου Κεφαλλονιάς (σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3463/2006 Ν. 2696/99 κτλ),στην οποία  να προβλέπεται κοινή διαδικασία για την 

αδειοδότηση παρόμοιων περιπτώσεων της  

Προτείνουμε 

1 Την έγκριση μόνο της αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ βάσει της παρ. 3,β,γ 

του άρθρου 34, Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/99) με την τοποθέτηση πινακίδας P40- 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και πινακίδιο με την ένδειξη: <<ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ >> με τον αριθμό πρωτοκόλλου του 

εγγράφου της υπηρεσίας. Επίσης όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης 

υπογείου, θα τοποθετηθεί σε μήκος 3.50 μέτρων μπροστά από την είσοδο έξοδο 

του υπόγειου χώρου στάθμευσης κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος της 

οδού αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. 



2 Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό Ελ. Βενιζέλου 31 σε μήκος 3,50 μέτρα, 

για την πρόσβαση στο υπόγειο γκαράζ σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο με 

την προϋπόθεση το εναπομείναν ύψος  πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του 

δρόμου 8 εκατοστά καθώς και τη διαμόρφωση του, όπως φαίνεται στο συνημμένο 

σχέδιο κάτοψης υπογείου του κτιρίου με την τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την 

παρούσα εισήγηση. 

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με δαπάνες και μέριμνα του ενδιαφερομένου. 

Ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ να αποφασίσουν σύμφωνα με 

την ως άνω εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. 

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχν. Υπηρ. Την πρόταση του Προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις του 

αρθ.73 του Ν.3852/2010 

         ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1 Την έγκριση μόνο της αδείας εισόδου-εξόδου γκαράζ βάσει της παρ. 3,β,γ 

του άρθρου 34, Κ.Ο.Κ (Ν. 2696/99) με την τοποθέτηση πινακίδας P40- 

απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και πινακίδιο με την ένδειξη: <<ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ >> με τον αριθμό πρωτοκόλλου του 

εγγράφου της υπηρεσίας. Επίσης όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης 

υπογείου, θα τοποθετηθεί σε μήκος 3.50 μέτρων μπροστά από την είσοδο έξοδο 

του υπόγειου χώρου στάθμευσης κίτρινη διαγράμμιση επί του οδοστρώματος της 

οδού αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων. 

2 Την απότμηση πεζοδρομίου στη οδό Ελ. Βενιζέλου 31 σε μήκος 3,50 μέτρα, 

για την πρόσβαση στο υπόγειο γκαράζ σύμφωνα με τη παραπάνω παράγραφο με 

την προϋπόθεση το εναπομείναν ύψος  πεζοδρομίου να απέχει από την στάθμη του 

δρόμου 8 εκατοστά καθώς και τη διαμόρφωση του, όπως φαίνεται στο συνημμένο 

σχέδιο κάτοψης υπογείου του κτιρίου με την τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την 

παρούσα εισήγηση. 

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν με δαπάνες και μέριμνα του ενδιαφερομένου. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

                                        Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 



 

 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε την εξασφάλιση χώρων στάθµευσης επί δηµοτικής οδού 
κατόπιν αιτήσεως του κ. Χρήστου Παπαδάτου   

 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                               

       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

Κοιν:  

1. ∆/νση Τεχν.Υπηρεσιών (κ. Παρίση Σπυρίδων) 

2. κ. Χρήστο Παπαδάτο, εκδότη εφηµερίδας Ηµερήσιος  

                                                                     Αργοστόλι 27-2-14 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 8621 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                             ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆. Κεφαλλονιάς 

τηλ: 2671022933                                                 

Φαξ: 2671028515                                                      

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15η Ιανουαρίου 
2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 15/2014 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε εξασφάλιση χώρων στάθµευσης επί δηµοτικής οδού 
κατόπιν αιτήσεως του κ. Χρήστου Παπαδάτου. 
     

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 15η Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.1010/10-1-14 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). 

 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε(5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1.  Κουρούκλης Ιωάννης  

2.    Παναγής Βανδώρος                                 2.  Σταµούλης Κυριάκος  

      3.    Κοκκόσης ∆ιονύσιος        3.  Αραβαντινός ∆ιονύσιος 

      4.    Βαγιωνίτης Γεράσιµος          4.  Κουνάδη Μαρία 

5.    Κωνσταντάκης Άγγελος                 

Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της επιτροπής την από 
18-10-2013 αίτηση του κ. Παπαδάτου Χρήστου µε συνηµµένα δικ/κα µε την οποία ζητά 
εξασφάλιση τριών (3) ελευθέρων χώρων στάθµευσης επί της οδού Λ. Βεργωτή 51 στο 
Αργοστόλι .   

Επί του θέµατος η ∆/νση Τεχν. Υπηρ. µε την από 17-12-13 της (αριθ. πρωτ. 51561/14-1-
14 αναλυτικά εισηγείται τα κάτωθι. 

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ 

 Με την αριθµ. πρωτ. 51561/18-10-13 αίτηση, την οποία σας διαβιβάζουµε και αποτελεί  
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας εισήγησης, ο κ. Χρήστος Παπαδάτος ζητεί εξασφάλιση 
χώρου στάθµευσης τριών (3) θέσεων οχηµάτων Ι.Χ. µπροστά από τα γραφεία της εφηµερίδας 



«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ» που λειτουργεί και που βρίσκεται στην οδό Λεωφ.Βεργωτη51 στο 
Αργοστόλι . 

 Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας διαπιστώθηκε ότι στο κτίριο που στεγάζονται τα 
γραφεία της εφηµερίδας ΄΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ’’ επί της Λ. Βεργωτή 51 λειτουργούν και άλλες 
δραστηριότητες στο ισόγειο (ταχυµεταφορές ΑCS, κατάστηµα καλλυντικών) όσο και στον α΄ 
όροφο (οδοντιατρείο και ασφαλιστικό γραφείο) και υφίσταται κεκλιµένη ράµπα προς το 
υπόγειο του κτιρίου για την εξυπηρέτηση των χρηστών και ενοίκων του κτιρίου.  Επίσης έχει 
τοποθετηθεί στο πεζοδρόµιο δίπλα από την είσοδο του υπογείου πινακίδα απαγόρευσης 
στάθµευσης για πρόσβαση στη ράµπα υπογείου. 

 Ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1.  To άρθρο 73 του Ν.3852/10. 

2.  Τα άρθρα 75,79 και 82 του 3463/06 (∆.Κ.Κ.) 

3.  Το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99) γενικότερα.  

4.  ∆εν διαπιστώθηκαν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για το συγκεκριµένο τµήµα της 
Λεωφ. Βεργωτή. 

5.  Η αιτούµενη έγκριση στάθµευσης, δεν αφορά άδεια εισόδου-εξόδου γκαράζ σύµφωνα 
µε τις παρ.3 β,γ. του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), ούτε θέση στάθµευση για 
ΑΜΕΑ σύµφωνα το άρθρο 4 του ιδίου άρθρου, σε συνδυασµό επίσης µε το Π.∆. 
241/2005 (ΦΕΚ 290/Α’/30-11-2005). 

6.  ∆εν έχει εκδοθεί (σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ. 9 του Ν.2503/1997 & το άρθρο 79 & 
82 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα κλπ. κείµενη 
νοµοθεσία) ειδική µελέτη «περί του προσδιορισµού και τη λειτουργία των χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους» και σχετική κανονιστική απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

7. ∆εν έχει εκδοθεί κυκλοφοριακή µελέτη για τη πόλη Αργοστολίου η κανονιστική 
απόφαση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, 
Ν.2696/1999 κλπ), στην οποία να προβλέπεται κοινή διαδικασία για την αδειοδότηση 
παρόµοιων περιπτώσεων. 

     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 ∆εν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη αίτηση του ενδιαφεροµένου 
και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εφηµερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ) επί της Λ. Βεργωτή. 

 Προτείνεται η τροποποίηση της κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λ. Βεργωτή 51, 
ορίζοντας ώρες µεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και µόνο στάση των 
επαγγελµατικών οχηµάτων των καταστηµάτων του κτιρίου για την φόρτωση – εκφόρτωση 
των προϊόντων τους, σε ωράριο εκτός λειτουργίας των καταστηµάτων που κατά τις ώρες 
αυτές δεν υπάρχει αυξηµένη κυκλοφορία και στάθµευση άλλων οχηµάτων εντός του ιστού 
της πόλης και ειδικότερα της Λεωφ. Βεργωτή που είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη. 

 Ως εκ τούτου, προτείνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 2669/1999 για 
συµπλήρωση της ρυθµιστικής πινακίδας <<Ρ-40>> (απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση) 
προσθέτοντας επεξηγηµατική (ορθογώνια παραλληλόγραµµη) πινακίδα, που θα εµπεριέχει τη 
φράση: <<πλην 07:00-08:30 τροφοδοσία καταστηµάτων για ολιγόλεπτη στάση>>.   

Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, την πρόταση του Προέδρου και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
Ν. 3852/2010 

                    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ         

 Γνωµοδοτεί αρνητικά διότι δεν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στη 
αίτηση του ενδιαφερόµενου και για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εφηµερίδας 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ επί της Λ. Βεργωτή .) 

 Γνωµοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της κυκλοφοριακής ρύθµισης επί της Λεωφ. 
Βεργωτή 51, ορίζοντας ώρες µεταξύ των οποίον να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και µόνο στάση 
των επαγγελµατικών οχηµάτων των καταστηµάτων που κατά τις ώρες αυτές δεν υπάρχει 
αυξηµένη κυκλοφορία και στάθµευση άλλων οχηµάτων εντός του ιστού της πόλης και 
ειδικότερα της Λεωφ. Βεργωτή που είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένη. 

      Γνωµοδοτεί θετικά για συµπλήρωση της ρυθµιστικής πινακίδας <<P-40>>         

(απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση) προσθέτοντας επεξηγηµατική (ορθογώνια 
παραλληλόγραµµη) πινακίδα, που θα εµπεριέχει τη φράση: <<πλην 07:00-08:30 τροφοδοσία 
καταστηµάτων για ολιγόλεπτη στάση >>.     

 

 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

                                         Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 



 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με κοπή δέντρου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού 

Σχολείου Βλαχάτων 

 
 

Σας στέλνουμε αντίγραφο της αρ. 16/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

  

 

Κοιν: 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος  

Κ΄Πρασίνου 

     2. Δημοτικό Σχολείο Βλαχάτων  

 

 

                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                               

       Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  

                  

                    

                   

 

 

 

 

                                                                     Αργοστόλι  22-1-2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ. 8621 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  

Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                       Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεφαλλονίας 

τηλ: 2671022933                                                 

e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 1
ης

 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 15
η 

Ιανουαρίου  

2014. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 16/2013 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωμοδότηση σχετικά με κοπή δέντρου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 

Βλαχάτων 

 
    Στο Αργοστόλι, σήμερα 15 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο 

Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1010/10-1-14 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). 

Σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος                    1. Κουρούκλης Ιωάννης 

2.    Παναγής Βανδώρος                              2. Σταμούλης Κυριάκος 

3.     Κοκκόσης Διονύσιος                            3. Αραβαντινός Διονύσιος 

      4.     Βαγιωνίτης Γεράσιμος                          4. Κουνάδη Μαρία 

      5.     Κωνσταντάκης Άγγελος     

                

Ο Πρόεδρος εκτός ημερησίας διάταξης θέτει υπόψην των μελών της επιτροπής το 

242/2013 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων με το οποίο επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα κοπής λεύκας που φύεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 

Επί του αιτήματος η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου διενέργησε αυτοψία 

με την οποία διαπιστώθηκε ότι φύεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου λεύκα 

αργυρόφυλλη ύψους περίπου έξι μέτρων, με διάμετρο κορμού περίπου 30 εκατοστά. Η 

μακροσκοπική της εικόνα από φυτοϋγειονομικής  άποψης δεν είναι καλή διότι παρουσιάζει 

εκτεταμένα έλκη στον κορμό της και προσβολές από ξυλοφάγα έντομα στον κορμό και 

στους κλάδους της. 

Το ριζικό της σύστημα έχει αναπτυχθεί επιφανειακά με ότι αυτό σημαίνει για την 

καλή στήριξη της και επιπροσθέτως έχει καταστρέψει το δάπεδο της αυλής του σχολείου, 

δημιουργώντας παγίδες για τους μαθητές. 



Προτείνεται η απομάκρυνση της για την αποφυγή του κινδύνου θραύσης της από 

δυνατούς ανέμους έτσι ώστε  να εκμηδενιστεί η πιθανότητα ατυχήματος στους μαθητές 

του σχολείου. 

Επί του ίδιου θέματος έχει διενεργήσει αυτοψία και η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών με την οποία αναφέρεται ότι προκειμένου να επιστρωθεί ο αύλιος  χώρος του 

σχολείου θα πρέπει να κοπεί, εκριζωθεί και απομακρυνθεί το δέντρο που έχει 

δημιουργήσει την ανασήκωση τμήματος  του ασφαλτοτάπητα του αύλειου    χώρου. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη να γνωμοδοτήσει γι την 

κοπή του δένδρου (λεύκας) με την προϋπόθεση να έχουν εξασφαλισθεί τυχόν 

αδειοδοτήσεις αρμόδιων υπηρεσιών για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

και Πρασίνου . 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη το αρθ.73 Ν 3852/10 το αριθ. 243/2013 

έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων και τις δύο εκθέσεις αυτοψίας που 

προαναφέρθηκαν.        

    Ομόφωνα Αποφασίζει  

Γνωμοδοτεί υπέρ της κοπής του δένδρου(λεύκας) που φύεται στον προαύλιο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Βλαχάτων με βάση τις εκθέσεις αυτοψίας της Διεύθυνσης  

Περιβάλλοντος κ΄Πρασίνου κ΄ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  για τους λόγους που 

αναφέρονται σ΄ αυτές  υπό τον όρο να εξασφαλίσουν τυχόν αδειοδοτήσεις  αρμοδίων 

υπηρεσιών για το σκοπό αυτό.  

           

  

  

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  

                                                  Πιστό  αντίγραφο  

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                         Α/Δ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


