
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Μπαρ» 
του κ. Γαλιατσάτου Μαρίνου στα Λουρδάτα 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 62/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 
1.K. Γαλιατσάτο Μαρίνο 
Λουρδάτα 
 
2. ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 26030 

 
                
ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 62/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Μπαρ» του κ. 
Γαλιατσάτου Μαρίνου στα Λουρδάτα 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                                     2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 26030/25-6-2012 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Μπαρ» του κ. Γαλιατσάτου Μαρίνου στην τοπική Κοινότητα Λουρδάτων 
∆.Ε Λειβαθούς  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 
80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του 
∆ήµου υπάρχει θετική εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον κ. Γαλιατσάτο Μαρίνο προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Μπαρ» στην τοπική Κοινότητα Λουρδάτων ∆.Ε Λειβαθούς 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος. 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Κέντρο 
Αναψυχής και Εστίασης» µε την επωνυµία «ΜΥΘΟΣ» ιδιοκτησίας Παντελειός Α. 
και ΣΙΑ Ο.Ε. στα Τραυλιάτα 
 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 63/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 
1.K. Παντελειό Α. και ΣΙΑ Ο.Ε  
Τραυλιάτα Λειβαθούς 
 
2. ∆ηµοτική Ενότητα Λειβαθούς  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 23990 

 
                
ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 63/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος «Κέντρο Αναψυχής 
και Εστίασης» µε την επωνυµία «ΜΥΘΟΣ» ιδιοκτησίας Παντελειός Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. 
στα Τραυλιάτα 
 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                                     2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 23990/13-6-2012 αίτηση και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος «Κέντρο Αναψυχής και Εστίασης» µε την επωνυµία «ΜΥΘΟΣ» 
ιδιοκτησίας Παντελειός Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. στα Τραυλιάτα ∆.Ε Λειβαθούς  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 3463/06. Από το Τµήµα 
Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου υπάρχει θετική 
εισήγηση διότι πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον Παντελειός Α και ΣΙΑ Ο.Ε προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος «Κέντρο Αναψυχής και Εστίασης» µε την επωνυµία 
«ΜΥΘΟΣ» ιδιοκτησίας Παντελειός Α. και ΣΙΑ Ο.Ε. στα Τραυλιάτα ∆.Ε Λειβαθούς  
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του 
καταστήµατος. 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών κινητών καντινών 
 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 64/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 
1. Κ. Κοσµάτο Σπυρίδωνα 

∆ιλινάτα 
 

2. Κ. Κατσαϊδώνη Γεώργιο 
Αργοστόλι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 25760, 26214 

 
                
ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 64/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών κινητών καντινών 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                                     2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις κατωτέρω αιτήσεις που κατατέθηκαν στο ∆ήµο 
για χορήγηση αδειών κινητών καντινών: α) αριθ. πρωτ. 25760/18-6-2012 αίτηση του κ. 
Κοσµάτου Σπυρίδωνα µε συνηµµένα δικαιολογητικά, µε την οποία ζητά άδεια κινητής 
καντίνας στην παραλία Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς β) αριθ. πρωτ. 26214/27-6-2012 αίτηση του κ. 
Κατσαϊδώνη Γεώργιου µε συνηµµένα δικαιολογητικά, µε την οποία ζητά άδεια κινητής 
καντίνας στην παραλία Έµπλυση ∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  
Από το τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων εστάλη θετική 
εισήγηση καθώς πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 τις αιτήσεις και τα συνηµµένα σ’  αυτές δικαιολογητικά  καθώς  και τις διατάξεις  
του Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση αδειών κινητών καντινών του κ. Κοσµάτου Σπυρίδωνος στην παραλία 
Άµµες ∆.Ε. Λειβαθούς και του κ. Κατσαϊδώνη Γεώργιου στην παραλία Έµπλυση ∆.Ε. 
Ερίσου επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

  

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση 
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 65/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 22259 

 
                
ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 65/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                                     2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου  Κας Χριστοφοράτου σχετικά µε τη χωροθέτηση τµηµάτων 
αιγιαλού αναλυτικά ως εξής: 

 
                                 ΘΕΜΑ:    Παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού.  

 
             Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς ̟ου διέ̟ει τις ̟αραχωρήσεις τµηµάτων 

αιγιαλού και για τις δικές σας  νόµιµες ενέργειες θέτω υ̟όψη σας τα εξής: 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 ̟αρ. 1 του υ̟’ αριθ. 11/12-11-1929  

διατάγµατος:    «  …. η  εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται α̟ό το 

∆ηµόσιο µε την ̟αραχώρηση της χρήσης τους εφόσον δεν ̟αραβιάζεται ο 

̟ροορισµός τους  ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό η ̟αραχώρηση 

ιδιαίτερων δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και  ̟ροσω̟ο̟αγείς 

̟ράξεις της αρµόδιας αρχής κατ’ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 

1331/1980)  υ̟ό τον ̟εριορισµό να µην βλά̟τεται το φυσικό ̟εριβάλλον, να 

µην ̟εριορίζεται η έκταση της θαλάσσιας λωρίδας, ̟ου µ̟ορεί να 

χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τους λουόµενους και να µην ̟αρεµ̟οδίζεται η α̟ό το 

ευρύ κοινό α̟όλαυση της θάλασσας, ̟ου α̟οτελεί αγαθό κοινό σε όλους.  

Σύµφωνα µε το Ν. 2971/2001 «̟ερί αιγιαλού και ̟αραλίας»  είναι δυνατή η 

̟αραχώρηση της α̟λής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων 



̟ου εξυ̟ηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (ό̟ως 

εκµίσθωση θαλασσίων  µέσων αναψυχής,  καθισµάτων, οµ̟ρελών, λειτουργία 

τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.̟.)  Αν ̟αραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για 

την εκµίσθωση καθισµάτων και οµ̟ρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε 

̟αραχώρησης δεν δύναται  να υ̟ερβαίνει τα 500 τ.µ.  Εάν στον ίδιο αιγιαλό 

υ̟άρχουν ̟ερισσότερες ̟αραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµ̟ρελών και 

καθισµάτων ̟ρέ̟ει µεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού ̟ου έχουν 

̟αραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση α̟όσταση ελεύθερης ζώνης 

τουλάχιστον 100µ. µήκους. Ο ̟εριορισµός  αυτός δεν υφίσταται  αν ̟ρόκειται  

να ̟αραχωρηθεί αιγιαλός  για να  εκµισθωθούν καθίσµατα και οµ̟ρέλες α̟ό 

εκείνους  ̟ου έχουν  γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµ̟ρός 

α̟ό τα καταστήµατά τους (άρθ. 13 ̟αρ. 3). 

     Είναι δυνατή  η ̟αραχώρηση,  χωρίς δηµο̟ρασία  της α̟λής χρήσης 

αιγιαλού  για ένα χρόνο  σε αυτούς ̟ου έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει 

ε̟ιχειρήσεις, κάµ̟ινγκ ή κέντρα αναψυχής, έναντι ανταλλάγµατος. Το 

αντάλλαγµα στις όµορες ξενοδοχειακές ε̟ιχειρήσεις  υ̟ολογίζεται α̟ό τον 

̟ολλα̟λασιασµό του ½ της ανώτερης τιµής του δίκλινου δωµατίου µε 

λουτρό, ε̟ί τον αριθµό των κλινών αυτής ό̟ως η τιµή αυτή ̟ροτείνεται α̟ό 

κάθε ξενοδοχειακή ε̟ιχείρηση και εγκρίνεται α̟ό τον ΕΟΤ (αρθ. 13 ̟αρ. 4  Ν. 

2971/2001 σε συνδυασµό µε την µε αριθ. 609/2005 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ). 

Σε ̟ερί̟τωση µάλιστα ̟ου το ̟ροκύ̟τον αντάλλαγµα τελεί σε δυσαναλογία 

̟ρος το µίσθωµα ̟ου ̟ροκύ̟τει βάσει των µισθωτικών συνθηκών της 

̟εριοχής, καταβάλλεται  το αντάλλαγµα του άρθρου 22 του Ν. 2238/1994 

δηλαδή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

      Με κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και 

Α̟οκέντρωσης  και Οικονοµικών  ε̟ιτρέ̟εται η α̟ευθείας ̟αραχώρηση µε ή 

χωρίς αντάλλαγµα της α̟λής χρήσης του αιγιαλού και της ̟αραλίας σε 

δήµους και κοινότητες. 

      Σύµφωνα δε µε την ̟αρ. 5 του αρθ. 13 Ν. 2971/2001 µε την α̟όφαση αυτή  

καθορίζονται οι όροι , οι ̟ροϋ̟οθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λε̟τοµέρεια 

για την ̟αραχώρηση. 



        Με την  µε αριθ. ̟ρωτ. 1038460/2439/Β0010  Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση  

των Υ̟ουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών  ̟αραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ 

βαθµού το δικαίωµα α̟λής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, 

̟αραλίας, όχθης  και ̟αρόχθιας  ζώνης λιµνών και ̟λεύσιµων ̟οταµών  ̟ου 

βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους ̟εριφέρειας για χρονικό διάστηµα 

µέχρι 31-12-2012. 

          Σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ως άνω ΚΥΑ οι έχοντες το δικαίωµα της 

χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµο̟ρασίας (όµοροι) ασκούν αυτό 

κατά ̟ροτίµηση έναντι ο̟οιουδή̟οτε άλλου ακόµη και της ε̟ιχείρησης του 

ΟΤΑ στον έµ̟ροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο 

χώρο.  Όµορη ε̟ιχείρηση, η ο̟οία δικαιούται των ευεργετηµάτων  του  

̟αρα̟άνω νόµου  ε̟ί του αιγιαλού, είναι εκείνη ̟ου τελεί σε άµεση χωρική ή 

το̟ική σχέση µε τον αιγιαλό, η δε γειτνίαση αυτή δεν αναιρείται όταν 

ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί δρόµος. 

    Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην ε̟ιχείρηση και τον 

αιγιαλό µεσολαβεί ̟αλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο ̟αλαιός αιγιαλός  δεν 

είναι κοινόχρηστο ̟ράγµα αλλά ανήκει στην ιδιωτική ̟εριουσία του 

∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα ̟αλαιού αιγιαλού ̟εριλαµβάνεται στη ζώνη 

̟αραλίας, η γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται 

κοινόχρηστο (αρ. ̟ρωτ. 584/2011 έγγραφο της Κτηµατικής Υ̟ηρεσίας 

Κεφ/νίας).  

       Έµ̟ροσθεν χώρος νοείται ο χώρος ̟ου ορίζεται α̟ό τις δύο νοητές 

̟αράλληλες γραµµές ̟ου εκκινούν  α̟ό τις ̟λάγιες ̟λευρές της ε̟ιχείρησης 

και καταλήγουν στην ακτή, ενώ στις ̟ερι̟τώσεις αυτές δεν ισχύει ο 

̟εριορισµός των 500τ.µ. (52/2005  Γνµδ. ΝΣΚ). Εάν µάλιστα η ε̟ιχείρηση δεν 

λειτουργεί  για κά̟οιο χρονικό διάστηµα  το έτος, η µη λειτουργία της είναι                                                                                                                                      

αδιάφορη για τον καθορισµό και την καταβολή του ανταλλάγµατος, το ο̟οίο  

οφείλεται  για ολόκληρο  το έτος της ̟αραχώρησης. Μάλιστα σύµφωνα µε την 

υ̟’ αριθ. 489/2002 Γνµδ ΝΣΚ, η δυνατότητα ̟αραχώρησης δικαιώµατος 

χρήσης αιγιαλού  σε ιδιώτες, άνευ δηµο̟ρασίας  δεν αναιρείται σε  ̟ερί̟τωση  

µη ύ̟αρξης κτιριακής υ̟οδοµής στο όµορο του αιγιαλού  ακίνητο  εφόσον η 



αρµόδια για την ̟αραχώρηση αρχή δια̟ιστώσει ̟ροϋφιστάµενη κατά την 

υ̟οβολή της αίτησης ̟αραχώρησης άσκηση α̟ό τον ιδιοκτήτη νόµιµης 

οικονοµικής  ή ε̟ιχειρηµατικής δραστηριότητας ̟ου µ̟ορεί να ενταχθεί στην 

έννοια του κέντρου αναψυχής. Για τις υ̟όλοι̟ες ε̟ιχειρήσεις, ̟λην των 

ξενοδοχειακών, ̟ου είναι δικαιούχοι α̟ευθείας ̟αραχώρησης αιγιαλού η 

τιµή καθορίζεται α̟ό το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα 

̟άντα µε τις µισθωτικές συνθήκες της ̟εριοχής και τα ήδη διαµορφωθέντα  

µισθώµατα ε̟ί άλλων θέσεων αιγιαλού. 

         Στους µη δικαιούχους α̟ευθείας ̟αραχώρησης, η µεταβίβαση του 

δικαιώµατος της α̟λής  χρήσης γίνεται α̟οκλειστικά και µόνο κατό̟ιν 

δηµο̟ρασίας. 

      Σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟αγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των 

οµ̟ρελών και των καθισµάτων, ό̟ως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος 

µε την ο̟οιαδή̟οτε ̟αροχή υ̟ηρεσιών α̟ό το µισθωτή ̟ρος τον ΟΤΑ. Όσον 

αφορά στην το̟οθέτηση καντίνας, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι αυτοκινούµενη και 

τροχήλατη, να φέρει αριθµό κυκλοφορίας, οι διαστάσεις της να µην 

υ̟ερβαίνουν  τα 2,5µ.Χ5µ. ήτοι 12,5µ. και να µην συνδέεται στέρεα µε το 

έδαφος. Η το̟οθέτησή της  µάλιστα ε̟ιτρέ̟εται µόνο εφόσον η θέση αυτής 

α̟έχει τουλάχιστον 100 µέτρα α̟ό εγκατεστηµένες ε̟ιχειρήσεις ̟ου 

συµβάλλουν στην ανά̟τυξη  του τουρισµού (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής 

κ.τ.λ.)   

       Τέλος ε̟ισηµαίνεται ότι δεν µ̟ορεί να γίνει ̟αραχώρηση της α̟λής 

χρήσης αιγιαλού όταν σε αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ’ 

υ̟έρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή ̟ρόκειται να ληφθούν σχετικά µέτρα 

̟ροστασίας όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το ε̟ιτρέ̟ουν (̟.χ. 

βραχώδεις  ή α̟όκρηµνες ακτές) και όταν το  εύρος του αιγιαλού  ή της όχθης 

είναι µικρότερο  των έξι (6) µέτρων. 

              Για την χωροθέτηση των θέσεων αιγιαλού α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία 

θα ̟ρέ̟ει να εφαρµοσθεί η ως άνω νοµοθεσία, η ο̟οία είναι  ιδιαίτερα 

αυστηρή καθώς ε̟ί κοινοχρήστων ̟ραγµάτων, ό̟ως είναι ο αιγιαλός 



υφίσταται  µεγαλύτερος κίνδυνος κατάληψης ή αυθαίρετης χρήσης α̟ό ότι 

για τα  λοι̟ά δηµόσια  κτήµατα.  

            Ε̟ίσης θα ̟ρέ̟ει να  καθορισθεί  η τιµή ̟αραχώρησης  κατά  θέση,  ο 

τρό̟ος καταβολής του µισθώµατος,  αφού στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι θα 

̟ρέ̟ει  να καταβληθεί  εφά̟αξ τουλάχιστον  το 1/2 του ̟ροβλε̟όµενου 

ετήσιου µισθώµατος, καθώς και το ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής στην  

̟ερί̟τωση δηµο̟ρασίας ̟ου θα  κατατεθεί  και θα ̟αραµείνει στον ΟΤΑ, ως 

εγγύηση  καλής εκτέλεσης. 

       Όσες µισθώσεις θέσεων αιγιαλού έχουν συναφθεί α̟ό τους ̟ρώην ∆ήµους 

κατό̟ιν δηµο̟ρασίας, θα ̟ρέ̟ει  να συνεχισθούν µέχρι το χρόνο της λήξης 

τους µε τους ίδιους όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου αυτές έχουν συµφωνηθεί, 

αφού ο ∆ήµος Κεφαλονιάς είναι οιονεί καθολικός  διάδοχος των 

συννενούµενων ∆ήµων. 

     Τέλος σας ε̟ισηµαίνω ότι µε το υ̟’ αριθ. 322/2011 έγγραφό της, η 

Κτηµατική Υ̟ηρεσία Κεφ/νίας, α̟ευθυνόµενο  ̟ρος το ∆ήµο Κεφαλονιάς, 

εφιστά την ̟ροσοχή στην τήρηση του νόµου ως ̟ρος τη σύναψη νέων 

µισθωτηρίων, στα ο̟οία µεταξύ άλλων θα ̟ρέ̟ει να ε̟ισυνά̟τεται  

α̟όσ̟ασµα το̟ογραφικού διαγράµµατος – σκαρίφηµα µε την ακριβή  

α̟οτύ̟ωση  της θέσης και των ορίων αυτής.  

Η ̟αράβαση των διατάξεων του νόµου ως ̟ρος τους όρους και τις 

̟ροϋ̟οθέσεις  για  την ̟αραχώρηση αιγιαλού ε̟ισύρει ̟οινικές κυρώσεις για 

το αρµόδιο όργανο, ε̟ιβολή ̟ροστίµων και α̟οζηµιώσεων αυθαίρετης 

χρήσης ακόµη και ανάκληση  της ̟αραχώρησης  α̟ό το ∆ηµόσιο  ̟ρος τον 

ΟΤΑ, ̟ου διαχειρίζεται τον αιγιαλό κατά τρό̟ο αντισυµβατικό και 

̟αράνοµο γεγονός ̟ου θα α̟οτελούσε σηµαντική α̟ώλεια εσόδων για το 

∆ήµο. 

Έχοντας  υ̟όψη  τα ανωτέρω εισηγούµαι τον καθορισµό των τµηµάτων 

αιγιαλού για την α̟λή χρήση αυτού, ό̟ως α̟εικονίζονται στον αναλυτικό 

̟ίνακα ̟ου ακολουθεί. 

 

 



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  
ΘΕΣΗΣ 
2012 

Παραλία Λεπέδων 
έµπροσθεν ιδιοκτ. 
Έρτσου Παναγή 
(απευθείας 
κατόπιν αιτήσεως 
του) 

 
Οµπρέλες-
ξαπλώστρες- 
 

 
Όσα η προβολή 
του 

 
 
 

Παραλία Σκάλα 
Έµπροσθεν 
ξενοδοχείου  
ιδιοκτ. 
Παπαναστασάτος 
Καλογηράτος 
ΑΞΤΕ 
(απευθείας 
κατόπιν αιτήσεως) 

 
Οµπρέλες-
ξαπλώστρες 

 
Όσα η προβολή 
του 

 
 
 
 

Παραλία 
Αντίσαµου 
Έµπροσθεν 
καταστήµατος 
ιδιοκτησίας 
Βουτσινά 
Γεράσιµου 
(απευθείας 
κατόπιν αιτήσεως 
του) 

 
 
Θαλάσσια αθλήµατα 

 
 
30 τετρ. µέτρα 

 

             
                                                                                    Η ̟ληρεξούσια   δικηγόρος 
 Η Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής θα ̟ρέ̟ει να γνωµοδοτήσει για τα ̟αρα̟άνω 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010    
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την ανωτέρω 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε την παραχώρηση τµηµάτων αιγιαλού 
όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Ζαβογιάννη Αδαµαντίας για παραχώρηση 
κοινοχρήστου χώρου στο Αργοστόλι 
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 66/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
1. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
2. Kα Ζαβογιάννη Αδαµαντία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 29019 

 
                
ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 66/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Ζαβογιάννη Αδαµαντίας για παραχώρηση 
κοινοχρήστου χώρου στο Αργοστόλι 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 176/8-3-2012 έγγραφο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αργοστολίου σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται να ορισθεί υπαίθριος χώρος στα 
σηµεία: α) ∆ιασταύρωση Βεργωτή και Σουηδίας και συγκεκριµένα στο ηλεκτρολογείο του 
κυρίου Γαλιατσάτου και β) στην είσοδο της πόλης στην περιοχή του Κουτάβου, κατόπιν 
αιτήσεως της κας Ζαβογιάννη Αδαµαντίας (παραγωγού αγροτικών προϊόντων).  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να χορηγηθεί εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση από το 
Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων. Επειδή δεν έχει κατατεθεί 
εισήγηση από το παραπάνω τµήµα προτείνεται να αναβληθεί µέχρι να αποσταλεί σχετική 
εισήγηση.  
Η Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής θα ̟ρέ̟ει να γνωµοδοτήσει για τα ̟αρα̟άνω 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010    
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
∆ιαβιβάζει το ανωτέρω αίτηµα στο τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών 
δραστηριοτήτων προκειµένου να εισηγηθεί σχετικά και στη συνέχεια να ληφθεί η σχετική 
απόφαση. 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθµευσης στα ΕΛΤΑ Φισκάρδου 
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 67/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
1. Κατάστηµα ΕΛ.ΤΑ Φισκάρδου 
2. Αστ. Τµήµα Φισκάρδου 
3. Γραφείο ∆ηµ. Συµβουλίου 
4. ∆ηµοτική Αστυνοµία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 22764 

 
                
ΠΡΟΣ: Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 67/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθµευσης στα ΕΛΤΑ Φισκάρδου 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 22764/7-6-2012  έγγραφο της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται να παραχωρηθεί µία θέση στάθµευσης στα 
ΕΛ.ΤΑ Φισκάρδου στη συνέχεια της αριθ. 119/2011 προηγούµενης απόφασης µας. Η θέση 
αυτή θα παραχωρηθεί έξωθεν του εµπορικού κέντρου «ΤΣΕΛΕΝΤΗ» για τις ανάγκες του 
καταστήµατος. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να ζητηθεί και η γνώµη της Τοπικής Κοινότητας 
Φισκάρδου επειδή το Φισκάρδο είναι παραδοσιακός οικισµός. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 το αριθ. 22764/7-6-2012 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την εισήγηση του 
Προέδρου  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
∆ιαβιβάζει το ανωτέρω αίτηµα στην Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου προκειµένου να 
γνωµοδοτήσει σχετικά. 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Προβή Σταυρούλας για 
ανακατασκευή πεζοδροµίου στο Ληξούρι 
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 68/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 
1.∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών (αρµόδιος µηχ/κός κ. Σπ. Παρίσης) 

           
Ληξούρι 

3. ∆ηµοτική Ενότητα Παλικής 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 29022 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

2. κα Προβή Σταυρούλα  



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 68/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Κας Προβή Σταυρούλας για ανακατασκευή 
πεζοδροµίου στο Ληξούρι 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 6453/14-6-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµµένη την από 31-5-2012 εισήγηση της σχετικά µε χορήγηση 
αδείας ανακατασκευής πεζοδροµίου στο Ληξούρι Ο.Τ 132. 

Η εισήγηση έχει ως εξής: 

Με την αριθ. 6453/21-2-2012 αίτηση της η Κα Προβή Σταυρούλα, ζητεί την ανακατασκευή 
πεζοδροµίου µε δικές της δαπάνες µπροστά από την ιδιοκτησία της στη συµβολή των οδών 
Λασκαράτου και Κανάρη στο Ο.Τ. 132 στο Ληξούρι επειδή ανεγείρει νέα οικοδοµή. 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 24 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) 

2. Την εγκ. ΥΠΕΣ ∆Ι∆Α∆Π/Π.ΑµεΑ/Φ.3/6/1537/20-1-2009 

3. Το άρθρο 73 και 75 του Ν. 3852/2010 

  Εισηγούµαστε 

Την ανακατασκευή των πεζοδροµίων στη συµβολή των δηµοτικών οδών Λασκαράτου και 
Κανάρη που βρίσκεται στο Ληξούρι στο Ο.Τ. 132 και σύµφωνα µε το συνηµµένο θεωρηµένο 
σχέδιο. 

Οι προδιαγραφές θα είναι: 

1.Η ανακατασκευή να πραγµατοποιηθεί µέχρι το υφιστάµενο κράσπεδο πεζοδροµίου ύψους 
0,16 εκ. από το οδόστρωµα. Το περίγραµµα ανακατασκευής ορίζεται από τα στοιχεία 
10,Ε,Α,Γ,∆,2,11,Η,10 και θα προεκταθεί σε συνέχεια εντός της ιδιοκτησίας, όπως επίσης 
ορίζεται από τα στοιχεία 2,Ζ,Η,11,2 

2. Η κατασκευή στο διαγραµµισµένο τµήµα µε τα στοιχεία Α, Β,Γ,Α επιφανείας 3,80 τ.µ. που 
βρίσκεται εντός δηµοτικής οδού και υφίσταται µια κολώνα τάσης της ∆ΕΗ, να είναι 
προσωρινού χαρακτήρα και να διαµορφωθεί µε τσιµέντο έως το ύψος της τελικής 
διαµόρφωσης του πεζοδροµίου, ώστε ο ∆ήµος να προβεί στην σχετική διαπλάτ5υνση 
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης Ληξουρίου. 



3. Μετά την αποµάκρυνση κολώνας της ∆ΕΗ να κατασκευασθεί από το ∆ήµο ράµπα ΑΜΕΑ 
στη συµβολή των δύο πεζοδροµίων τηρουµένων των σχετικών προδιαγραφών 

4. Το πεζοδρόµιο να έχει εγκάρσια κλίση 1% προς την πλευρά του κρασπέδου 

5. Η βάση της πλακόστρωσης να είναι 10εκ. συµπυκνωµένου υλικού 3Α. 

6. Η πλακόστρωση συνολικά σε όλη την υπό διαµόρφωση επιφάνεια, να γίνει µε λευκές 
τσι9µεντόπλακες αντιολησθηρές πάχους 5 εκ. και διαστάσεων 40Χ40 εκ.  

7. Η όλη κατασκευή θα γίνει υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα ειδοποιηθεί 
για την έναρξη των εργασιών. 

 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την ανωτέρω εισήγηση και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά ως  προς τη χορήγηση αδείας ανακατασκευής πεζοδροµίου στο Ληξούρι 
Ο.Τ 132 της Κας Προβή Σταυρούλας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου στην από 31-5-2012 εισήγηση της  
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. ZORAN SHARKOSKI για χορήγηση 
αδείας κοινοχρήστου χώρου. 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 69/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 
1.Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
2. Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 25327 

 
                
ΠΡΟΣ: κ. ZORAN SHARKOSKI  
          Aργοστόλι 



 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 69/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. ZORAN SHARKOSKI για χορήγηση αδείας 
κοινοχρήστου χώρου. 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 9/18-6-2012 έγγραφο της Τοπικής 
Κοινότητας Χαλιωτάτων µε συνηµµένη την από 18-6-2012 αίτηση του κ. ZORAN 
SHARKOSKI µε την οποία ζητά άδεια κοινοχρήστου χώρου πλησίον του σπηλαίου 
∆ρογκαράτης για πώληση χειροποίητων πινάκων και λοιπών κατασκευών.  

Με το ανωτέρω έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας παρέχεται η σύµφωνη 
γνώµη.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη των µελών ότι µε προηγούµενη απόφαση µας του 
έχει παραχωρηθεί άδεια κοινοχρήστου χώρου για τον ίδιο σκοπό σε διαφορετικό σηµείο του 
∆ήµου και επειδή σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η άδεια είναι ατοµική και δεν 
µεταβιβάζεται, δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτηµα του για νέα άδεια. Ως εκ τούτου 
προτείνει την απόρριψη του αιτήµατος. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση την εισήγηση και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Απορρίπτει το αίτηµα του ανωτέρω διότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για τους 
λόγους που ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισήγηση του.  
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση δροµολογίων ΚΤΕΛ λόγω θερινής 
̟εριόδου 
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 70/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 
ΚΤΕΛ Νοµού Κεφαλληνίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 29027 

 
                
ΠΡΟΣ: Γραφείο κ. ∆ηµάρχου 
 



 
 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 70/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για έγκριση δροµολογίων ΚΤΕΛ λόγω θερινής ̟εριόδου 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 1485/22-6-2012 έγγραφο του 
Προέδρου του ΚΤΕΛ Νοµού Κεφαλληνίας για έγκριση δροµολογίων ΚΤΕΛ λόγω θερινής 
περιόδου αναλυτικά ως εξής: 

1) Από Ληξούρι Ξι ώρες 09:00-15:00 

Από Ξι – Ληξούρι ώρες 9:30 έως 15:30 

2) Από Αργοστόλι Λάσση Πλατύ Γιαλό 

Από Αργοστόλι 09:00 – 10:30 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 

Από Λάσση 09:30 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 

 ∆ιευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δροµολόγια θα αυξοµειώνονται αναλόγως της 
παρουσιαζόµενης επιβατικής κίνησης. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να γνωµοδοτήσουν σχετικά 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση την εισήγηση και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς την έγκριση των παραπάνω δροµολογίων σύµφωνα µε το 
έγγραφο αίτηµα του ΚΤΕΛ Νοµού Κεφαλληνίας 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακή ρύθµιση στον οικισµό Σβορωνάτων  
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 71/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 
∆/νση Τεχν. Υπηρεσιών (αρµόδιος µηχ/κός Κα Λουκέρη ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 29028 

 
                
ΠΡΟΣ:  ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
 



                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 71/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακή ρύθµιση στον οικισµό Σβορωνάτων  
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 20808, 20809, 20810, 20811/6-6-2012 
έγγραφο της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµµένη την από 5-6-2012 εισήγηση της 
σχετικά µε κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον οικισµό Σβορωνάτα. 

Η εισήγηση έχει ως εξής: 
   Με την αριθ. πρωτ. 20808/25-5-12 αίτηση της η κ. Παπαδοπούλου Μαγδαληνή, 20809/25-
5-12 αίτηση του ο κ. ∆εληγιάννης Γιώργος, 20810/25-5-12 αίτηση του ο κ.  Φραγκιάς 
Σωτήρης και 20811/25-5-12 αίτηση του ο κ. Κουβιέλος Παναγιώτης  ζητούν στον οικισµό 
Σβορωνάτων την µονοδρόµηση δύο οδών (κάθοδος και άνοδος) για την αποφυγή ατυχηµάτων. 
Αφορµή για αυτήν αποτέλεσε ο αυξηµένος κυκλοφοριακός φόρτος στις δυο οδούς από και 
προς τις τουριστικές εγκαταστάσεις πλησίον του αεροδροµίου στην περιοχή ‘Αµµες τους 
καλοκαιρινούς µήνες όπως και το γεγονός ότι εξυπηρετούν και τις δύο κατευθύνσεις 
κυκλοφορίας (εικόνα 1). 

 
Από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας παρατηρήθηκαν τα εξής: Στον 

οικισµό Σβορωνάτα δυτικά του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου υφίσταται ασφαλτοστρωµένη οδός (α)-(γ) 
διπλής κατεύθυνσης µήκους περίπου 230µ και µεταβλητού πλάτους 2,70µ έως 5,00µ και 
ανατολικά ασφαλτοστρωµένη οδός (β)-(γ) διπλής κατεύθυνσης µήκους περίπου 230µ και 
µεταβλητού πλάτους 3,15 έως 5,00µ (εικόνα 2).  

 
Κυρίως στα σηµεία εισόδου συµβολής µε το κεντρικό δρόµο (α) και (β) τα πλάτη των οδών 

µετρήθηκαν 2,70µ και 3,15 µ αντίστοιχα. Σε όλο το µήκος των διαδροµών δεν διαπιστώθηκε 
κατακόρυφη ή οριζόντια σήµανση ούτε προσωρινές θέσεις στάσης µε αποτέλεσµα να 
δυσχεραίνεται η ταυτόχρονη κίνηση των οχηµάτων και προς τις δυο κατευθύνσεις (εικόνα 3). 
Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 

1. τα άρθρα 10 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) 
2. το άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10. 

                                   
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 

  



1) Να γίνει µονόδροµος  η δυτική οδός µε κατεύθυνση (α) προς (γ) σε όλο το µήκος της και 
να τοποθετηθεί η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (εικόνα 4). 

2) Να γίνει µονόδροµος η ανατολική οδός µε κατεύθυνση (γ) προς (β) σε όλο το µήκος της 
και να τοποθετηθεί η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση (εικόνα 4). 

3) Στα  σηµεία συµβολής µε τις κάθετες οδούς να τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη 
σήµανση (εικόνα 4). 

4) Στα σηµεία εξόδων από τις µόνιµες κατοικίες κατά µήκος των οδών να 
τοποθετηθεί η κατάλληλη οριζόντια  σήµανση (εικόνα 4). 

5) Να τοποθετηθεί κυρτός καθρέφτης κυκλοφορίας για την βελτίωση της ορατότητας 
στην ανατολική κλειστή στροφή επί του κεντρικού δρόµου (εικόνα 5). 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη των µελών και το αριθ. 1016/49/117-α 

έγγραφο του τµήµατος τροχαίας Αργοστολίου µε το οποίο προτείνεται η µονοδρόµηση 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για λόγους ασφαλείας  
Στη συνέχεια θέτει υπόψη των µελών τα ανωτέρω για λήψη απόφασης  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την ανωτέρω εισήγηση και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς τις προτεινόµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στον οικισµό 
Σβορωνάτων σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου στην από 5-6-2012 εισήγηση της λαµβάνοντας υπόψη και το αριθ. 1016/49/117-
α έγγραφο του τµήµατος τροχαίας Αργοστολίου 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σε αίτηση του κ. ∆ευτεραίου Παντελή για χορήγηση αδείας 
υπαιθρίου εµπορίου  
 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 72/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
 
1.Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
2. ∆ηµοτική Ενότητα Σάµης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, 
Αργοστόλι  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη   

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 3-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 3577 

 
                
ΠΡΟΣ:  κ. ∆ευτεραίο Παντελή  
            Σάµη Κεφαλλονιάς  
 



 
 
                                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 29η Ιουνίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 72/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης σε αίτηση του κ. ∆ευτεραίου Παντελή για χορήγηση αδείας 
υπαιθρίου εµπορίου  
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 29η Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21149/26-6-2012 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 επτά (7) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                               2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

       3.    Γεώργιος Θωµάς 

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

      7.      Βασίλειος Καµπίτσης    

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. ∆ευτεραίου Παντελή µε την οποία 
ζητά άδεια υπαιθρίου εµπορίου για την πώληση των προϊόντων του στην περιοχή της Σάµης 
ως παραγωγού βιολογικών οπωροκηπευτικών  

Με την αριθ. 5/2012 απόφαση της η ∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης προτείνει να µην δοθούν 
άδειες για την άσκηση υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου κατά το έτος 2012 στη ∆ηµοτική 
κοινότητα Σάµης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση, την αριθ. 5/2012 
απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σάµης  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Απορρίπτει το αίτηµα του κ. ∆ευτεραίου Παντελή για χορήγηση αδείας υπαιθρίου εµπορίου 
για την πώληση των προϊόντων του στην περιοχή της Σάµης ως παραγωγού βιολογικών 
οπωροκηπευτικών λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

 
 

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ  
                                                  Πιστό  αντίγραφο  
                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
                                         Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 



 
 
 


