
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 
καφενείου οβελιστήριου του κ. Χαρτουλιάρη Γεράσιµου στην Πεσσάδα ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Χαρτουλιάρη Γεράσιµο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 39949 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου 
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 112 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος καφενείου 
οβελιστήριου του κ. Χαρτουλιάρη Γεράσιµου στην Πεσσάδα ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. 

Χαρτουλιάρη Γεράσιµου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας ίδρυσης 
και λειτουργίας καταστήµατος καφενείου οβελιστήριου   στην Πεσσάδα ∆ηµοτικής Ενότητας 
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. Χαρτουλιάρη Γεράσιµο του Παναγή προέγκριση αδείας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήµατος καφενείου οβελιστήριου   στην Πεσσάδα ∆ηµοτικής Ενότητας 
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/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας της Κας 
ANDRZEJEWSKA ANNA του HENRYK στα Γραδάκια Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 113/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα ANDRZEJEWSKA ANNA του HENRYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 13-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 41890 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 113 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας της Κας ANDRZEJEWSKA 
ANNA του HENRYK στα Γραδάκια Αργοστολίου 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση   της 

Κας ANDRZEJEWSKA ANNA του HENRYK και συνηµµένα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στα Γραδάκια Αργοστολίου 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 δεδοµένου ότι η καντίνα 
παραχωρήθηκε στην ανωτέρω ενδιαφερόµενη κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο. 

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 στην κα ANDRZEJEWSKA ANNA του HENRYK άδεια λειτουργίας κινητής 
καντίνας στα Γραδάκια Αργοστολίου  επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας εκµετάλλευσης ψυχαγωγικών 
παιδικών παιχνιδιών – παιδικά παιχνίδια του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου στην περιοχή 
Ασπρόχωµα στο Αργοστόλι 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 114/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Λυκούδη Σπυράγγελο 
Αργοστόλι 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 26745 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου  
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 114 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας εκµετάλλευσης ψυχαγωγικών παιδικών 
παιχνιδιών – παιδικά παιχνίδια του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου στην περιοχή 
Ασπρόχωµα στο Αργοστόλι 

 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ. 
Λυκούδη Σπυράγγελου του Κωνσταντίνου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση αδείας εκµετάλλευσης ψυχαγωγικών παιδικών παιχνιδιών – παιδικά 
παιχνίδια στην περιοχή Ασπρόχωµα στο Αργοστόλι 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 Ν. 3463/06 για την άδεια ψυχαγωγικών 
παιδιών ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τα καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και συγκεκριµένα η διαδικασία της προέγκρισης (άρθρο 
80 Ν. 3463/06 και εγκύκλιος 51/06). 

Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται η συγκεκριµένα δραστηριότητα έχει 
παραχωρηθεί από το ∆ήµο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

Εκφράζω επιφυλάξεις αν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας 
ζωής η χορήγηση της ανωτέρω αδείας εφόσον όµως διαβιβάσθηκε από το αρµόδιο 
τµήµα (αδειοδοτήσεων) και θα πρέπει να λάβουµε απόφαση ως συλλογικό όργανο 
εισηγούµαι θετικά για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας δεδοµένου ότι πληρούνται οι 
νόµιµες προϋποθέσεις µε βάση  εισήγηση της υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά  

 

          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Εφόσον εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Επιτροπής ποιότητας Ζωής εγκρίνει την 
χορήγηση αδείας εκµετάλλευσης ψυχαγωγικών παιδικών παιχνιδιών – παιδικά 
παιχνίδια στον κ. Λυκούδη Σπυράγγελο του Κωνσταντίνου στην περιοχή Ασπρόχωµα 
στο Αργοστόλι, όπως αναφέρεται στην εισήγηση   σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, δεδοµένου ότι πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις. 



Το µέλος της Επιτροπής Γρηγορόπουλος Σταύρος ψηφίζει λευκό διατυπώνοντας 
επιφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών και το γεγονός ότι η 
συγκεκριµένη επιχείρηση µέχρι σήµερα λειτουργούσε χωρίς άδεια. 

 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια κινητής καντίνας του κ. Σβορώνου Ανδρέα στην 
παραλία Άη Χέλης Λειβαθούς 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 115/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Σβορώνο Ανδρέα 
Άη Χέλης Λειβαθούς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 13-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 42364 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου   
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 115 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ. Σβορώνου Ανδρέα στην 
παραλία Άη Χέλης Λειβαθούς 

 
       Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση   του κ. Σβορώνου Ανδρέα και συνηµµένα δικαιολογητικά για 
την χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην παραλία Άη Χέλη Λειβαθούς 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 δεδοµένου ότι η καντίνα 
παραχωρήθηκε στον ανωτέρω ενδιαφερόµενο κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο. 

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. Σβορώνο Ανδρέα άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας στην παραλία Άη 
Χέλης  επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου Πατρών 
µε τίτλο: ∆ιερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Σάµης Κεφαλλονιάς. 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 116/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
 

1. Πανεπιστήµιο Πατρών σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών & 
Κυκλοφορίας 

Πάτρα Τ.Κ. 26500 
 

2. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Κουφού) 
3. ∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης 

 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 40893 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 

           (υπόψη καθηγητή κ. Ματσούκη Ευάγγελου) 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου   
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 116 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου Πατρών 
µε τίτλο: ∆ιερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Σάµης Κεφαλλονιάς. 

 
       Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής το ιστορικό του ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών µε τίτλο: 
∆ιερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Σάµης Κεφαλλονιάς, αναλυτικά ως 
εξής: 

Με την αριθ. 48/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η αποδοχή του ερευνητικού προγράµµατος προκειµένου να εφαρµοστεί για τη 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Σάµης µε την προϋπόθεση αν χρειαστούν 
αλλαγές να γίνουν. 
Στη συνέχεια η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το διαβίβασε στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για σχετική 
γνωµοδότηση η οποία µε την 130/2012 απόφαση της το παρέπεµψε στη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Σάµης προκειµένου να γνωµοδοτήσει επειδή η κωµόπολη της Σάµης ως λιµενική πύλη 
εισόδου της Κεφαλλονιάς έχει πολλές παραµέτρους και ιδιαιτερότητες. Για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να γίνει εκ νέου παρουσίαση της µελέτης στην Τοπική Κοινότητα 
Σάµης παρόντων όλων των θεσµικών φορέων και οργάνων (Λιµενικό Ταµείο, 
Αστυνοµία, Ναυτιλιακές Εταιρείες, ΚΤΕΛ, ΤΑΧΙ κ.λ.π) ώστε η µελέτη αυτή να 
προσεγγίζει όσο το δυνατόν την πραγµατικότητα για την πιστή εφαρµογή της. 
       Αναθέτει στην ∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών την υλοποίηση όλων των ανωτέρω. 

Μετά τα ανωτέρω η ∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης πραγµατοποίησε διαβούλευση 
παρουσία φορέων, αιρετών, καθώς και του καθηγητή κ. Ματσούκη και του πολιτικού 
µηχανικού κ. Κουφού. Μετά από τη σχετική διαβούλευση κατέληξαν στα όσα αναφέρονται 
στην 48/2012 προηγούµενη απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης. 

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 την 48/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης, το πρακτικό διαβούλευσης 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας και την αριθ. 130/2012 προηγούµενη απόφαση της  

           

    



   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Πατρών µε 
τίτλο: «∆ιερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων οικισµού Σάµης Κεφαλλονιάς» 
σύµφωνα µε 48/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης και το από 9-8-
2013 πρακτικό διαβούλευσης  

Το µέλος της Επιτροπής Γρηγορόπουλος Σταύρος ψηφίζει παρών γιατί θεωρεί ότι το 
συγκεκριµένο ζήτηµα έχει να κάνει µε τις λαϊκές ανάγκες αλλά και λόγω ελλιπούς 
ενηµέρωσης η τοποθέτηση του θα γίνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε φωτισµό δέντρων πλατείας Ελευθερίας 
(Καµπάνας). 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 117/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 

1. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. ∆ανελάτου) 
2. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 16-9-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 37716 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

τηλ: 2671022933                                                            
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 12η Σεπτεµβρίου   
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 117 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε φωτισµό δέντρων πλατείας Ελευθερίας (Καµπάνας). 

 
       Στο Αργοστόλι, σήµερα 12η Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 42800/9-9-2013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                              2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                        

5.     Κουνάδη Μαρία 

6.    Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε το φωτισµό των 
δέντρων πλατείας Ελευθερίας (Καµπάνας) αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Φωτισµός δέντρων πλατείας Ελευθερίας (Καµπάνας). 
ΣΧΕΤ: 1. Α.Π. 32276/22-07-2013 αίτηµα της κ. Αµπατζίδου Ελευθερίας 

2. Α.Π. 32276/06-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 
 
Κατόπιν προφορικών και γραπτών αιτηµάτων των καταστηµαταρχών που 

δραστηριοποιούνται στο Λιθόστρωτο και συγκεκριµένα στο χώρο της πλατείας 

Ελευθερίας (καµπάνας), προκύπτει έντονο ενδιαφέρον για τον φωτισµό των δύο 

δέντρων, αναβαθµίζοντας την ποιότητα ζωής της συγκεκριµένης περιοχής. Στο 

πλαίσιο αυτό ο εξωτερικός φωτισµός, θα πρέπει να είναι λειτουργικός στο κοινό, να 

εξασφαλίζονται δηλαδή, άριστες συνθήκες για την ασφαλή και άνετη κίνηση, 

παραµονή και δραστηριότητα στο χώρο αυτό και να λειτουργεί αρµονικά µε την 

αρχιτεκτονική τοπίου, αναδεικνύοντας το χώρο.   

Πρόταση της υπηρεσίας µας είναι, η επέκταση του υφιστάµενου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού, από το πλησιέστερο παραδοσιακό µαντεµένιο φωτιστικό, ώστε να 

ηλεκτροδοτηθούν τα δύο νέα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν στα δύο παρτέρια για 

τον φωτισµό των δέντρων. Η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού θα είναι 

υπόγεια µε καλώδιο ΝΥΥ µέσα µε σωλήνα PVC. Η αποκατάσταση της εκσκαφής 

τάφρου υπογείων δικτύων (κοπή πλακόστρωτου για τη διέλευση καλωδίων) ενδέχεται 

να είναι διαφορετικού υλικού, αλλάζοντας την οµοιοµορφία του πλακόστρωτου της 



πλατείας, όχι όµως σε σηµαντικό βαθµό, αφού η κοπή του πλακόστρωτου θα είναι 

περιορισµένων διαστάσεων, κυρίως κατά πλάτος και όχι για µεγάλο µήκος. 

Αρχικά τα φωτιστικά εξωτερικού χώρου που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στη θέση εγκατάστασης και το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ 384, µε βασικό σκοπό την προστασία από άµεση ή έµµεση επαφή 

και την αποφυγή εισροής νερού στα ηλεκτροφόρα µέρη τους. Για το λόγο αυτό τα 

φωτιστικά που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν βαθµό προστασίας IP 

66. 

Τα φωτιστικά σώµατα, προτείνεται να εγκατασταθούν σε µεταλλικό αντικλεπτικό 

κλωβό προστασίας, αλλά και επιπλέον ασφάλειας από χτυπήµατα οποιασδήποτε 

κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής και καλής κατασκευής (ατσάλινο γαλβανισµένο 

σύρµα). Ο κλωβός θα ασφαλίζεται µε κλειδί και θα επιτρέπει την εύκολη συντήρηση 

του φωτιστικού. 

Με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, θα πρέπει να επιλεγούν και να 

τοποθετηθούν φωτιστικά που να εξασφαλίζουν τον παραπάνω βαθµό προστασίας, να 

είναι ασφαλή και να µην δηµιουργούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ανάλογα µε τον τύπο 

φωτιστικών που θα επιλεγεί, θα πρέπει να γίνεται, από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη 

και η επιλογή του τρόπου προστασίας από ηλεκτροπληξία.         

Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 384, τα κυκλώµατα που εκτείνονται σε 

εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να προστατεύονται µε µία διάταξη διαφορικού 

ρεύµατος µε ονοµαστικό διαφορικό ρεύµα λειτουργίας  που δεν θα υπερβαίνει τα 

30mA. Άλλα µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν σε αυτήν την περίπτωση είναι: 

• Τροφοδότηση από µετασχηµατιστή αποµόνωσης (413.5) 

• Εφαρµογή συµπληρωµατικής µόνωσης (413.2) 

Παρακαλούµε να µας γνωρίσετε την απόφασή σας σχετικά µε την υλοποίηση των 

παραπάνω ενεργειών για την εγκατάσταση φωτιστικών εξωτερικού χώρου, ανάδειξης 

επιλεγµένων σηµείων, ως παραπάνω.  

 

    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Συνηµµένα:  Του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων 

1. Α.Π. 32276/22-07-2013 αίτηµα της κ. 
Αµπατζίδου Ελευθερίας 

2. Α.Π. 32276/06-08-2013 έγγραφο της 
∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

 
 



ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  και την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

           

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για το φωτισµό δέντρων στην πλατεία Ελευθερίας (Καµπάνας) 
σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 

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


