Αργοστόλι 19-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 24237
∆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

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 90/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν: κ. Καβαλλιεράτο

Από το πρακτικό της 12
Ιουλίου 2013.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 90
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας χρήσης µουσικής στο κατάστηµα µε διακριτικό
τίτλο Maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30608/9-72013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Μαρία Κουνάδη
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενος το πρώτο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση του κ.
Καβαλλιεράτου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας µουσικών
οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα του µε διακριτικό τίτλο maregiatta στον
Kαραβόµυλο ∆ηµ. Ενότητας Σάµης
Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία
προκύπτει ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06
καθώς και της Υ.∆. Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας.
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 από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς και της Υ.∆. Α5/3010/85
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα µε
διακριτικό τίτλο maregiatta ιδιοκτησίας κ. Καβαλλιεράτου στον Καραβόµυλο ∆ηµ.
Ενότητας Σάµης όπως αναφέρεται στην εισήγηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆.
Α5/3010/85, επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 25-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 28498, 31567
∆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

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή
∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου»

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 91/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν:
1. Κοιν: Πανεπιστήµιο Πατρών σπουδαστήριο Τεχνικής Μεταφορών &
Κυκλοφορίας
(υπόψη καθηγητών:

κ. Στεφανίδη

κ. Ματσούκη Ευάγγελου)
Πάτρα Τ.Κ. 26500
2. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών (υπόψη κ. Κουφού)
3. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η
Ιουλίου 2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 91
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή
∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30608/9-72013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Μαρία Κουνάδη
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της
Επιτροπής την αριθ. 27/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου και το
αριθ. 135/25-6-2013 έγγραφο του Προέδρου σχετικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα
του Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα: «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & σήµανση
περιοχής πόλης Ληξουρίου». Η παραποµπή στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου
έγινε µε προηγούµενη απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής ώστε να ληφθεί υπόψη
η γνώµη της ∆ηµοτικής Κοινότητας λόγω της σπουδαιότητας του προγράµµατος για
την πόλη του Ληξουρίου.
Με την 27/2013 απόφαση του το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ληξουρίου οµόφωνα αποφασίζει πως σε ότι αφορά τη γνωµοδότηση του σχετικά µε
το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης
Ληξουρίου» ισχύει η απόφαση 37/2012 σύµφωνα µε την οποία προτείνεται να γίνει
αποδεκτή η συγκεκριµένη µελέτη, προκειµένου να εφαρµοστεί για τη βελτίωση των
κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής Ληξουρίου. Παράλληλα θεωρεί πως θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι όποιες παρατηρήσεις προκύψουν από την
προγραµµατισµένη σύσκεψη µε τους φορείς της περιοχής
Με το αριθ. 135/25-6-2013 έγγραφο του προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ληξουρίου µας ενηµερώνει σχετικά µε τις ενέργειες που έχει κάνει η ∆ηµοτική
Κοινότητα αναλυτικά ως εξής:
«Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 1913/10-5-2013 έγγραφό σας προς το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου µε θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε το
ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης
Ληξουρίου», κατόπιν της υπ αρ. 51/2013 απόφασής σας, στην οποία η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, συµφωνώντας µε την πρόταση της κ. Ελπίδας Κατσαΐτη, οµόφωνα
αποφάσισε και παρέπεµψε εκ νέου το θέµα στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου
λόγω της σοβαρότητας αλλά και της σπουδαιότητας που έχει η κυκλοφοριακή µελέτη
για την πόλη του Ληξουρίου προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά παρουσία

πολιτών και φορέων που θα συντονίσει η ∆ηµοτική Κοινότητα έχω να σας
ενηµερώσω τα ακόλουθα:
1. Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου έχει ήδη γνωµοδοτήσει
θετικά για τα αποτελέσµατα του ερευνητικού αυτού προγράµµατος σύµφωνα µε την
απόφαση µε αριθµό 37/2012.
2. Μετά την επαναφορά του θέµατος από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το θέµα
επανεξετάστηκε στην 10η συνεδρίαση του Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε όπου
και πάλι γνωµοδότησε θετικά σύµφωνα µε την 27/2013 απόφασή του.
3. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συµβουλίου συνεκλήθη ευρεία σύσκεψη
φορέων της περιοχής την Πέµπτη 20/6/2013 και ώρα 10:00π.µ. Πιο συγκεκριµένα
στην σύσκεψη αυτή εκλήθησαν οι ακόλουθοι φορείς:
∆ιοικητής αστυνοµικού τµήµατος Παλικής
Λιµενάρχης Ληξουρίου
Σύλλογος Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Παλικής
Σύνδεσµος Τουριστικών Επιχειρήσεων Παλικής
Επαγγελµατικός-βιοτεχνικός-εµπορικός σύλλογος Παλικής
Κ.Τ.Ε.Λ Κεφαλονιάς
Σύλλογος αυτοκινητιστών Παλικής «Άγιοι Ανάργυροι»
Προϊστάµενος ΤΥ∆Κ Παναγής ∆ελακάς και Ευάγγελος Κουφός (υπάλληλος της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς).
Στην σύσκεψη προσήλθαν ο Λιµενάρχης Ληξουρίου κ. Σπύρος Μουρελάτος, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων Παλικής κ. Κατερίνα Ατσάρου
και εκπρόσωπος από το ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς κ. Γεράσιµος Ατσάρος. Στην σύσκεψη
παρουσιάστηκαν από τον προϊστάµενο της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου
Κεφαλλονιάς και τον κ. Ευάγγελο Κουφό τα αποτελέσµατα και οι τελικές προτάσεις
του προγράµµατος και ακολούθησε διάλογος µε τους φορείς.
Στις επισηµάνσεις των φορέων ο κ. Ατσάρος, εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ έκανε τις
ακόλουθες επισηµάνσεις-προτάσεις:
i. Εξέταση αλλαγής των µονόδροµων Μαραθώνος µε ∆ιγενή και Αντίοχου
Ευαγγελάτου (µέχρι την διασταύρωση µε την Λεωφόρο Στυλιανού Τυπάλδου),
προκειµένου να εξυπηρετείται καλύτερα η αστική συγκοινωνία αλλά και η
γενικότερη διέλευση βαρέων οχηµάτων από και προς τα χωριά της Ανωγής.
ii. Απαγόρευση στάθµευσης στο άνω τµήµα της Βικεντίου Χαριτάτου.
iii. Επαναφορά διπλής κατεύθυνσης στην παραλιακή λεωφόρο Αντρέα Λασκαράτου
από το ύψος του σταθµού του ΚΤΕΛ µέχρι την συµβολή της µε την οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου καθώς επίσης και επαναφορά διπλής κατεύθυνσης στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου. Παράλληλα πρότεινε η στάθµευση των οχηµάτων να γίνεται µόνο
στην ανατολική πλευρά της παραλιακής λεωφόρου και ταυτόχρονα εκ περιτροπής
στάθµευση στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούµε πως έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος διαβούλευσης µε
τους φορείς της περιοχής και προωθούµε την µελέτη ξανά στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.

Νίκος Αραβαντινός-Ζαφείρης
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου)
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής το ανωτέρω
ερευνητικό πρόγραµµα για σχετική γνωµοδότηση και προτείνει να γνωµοδοτήσουν
σύµφωνα µε τις απόψεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση του Προέδρου το αριθ. 135/25-6-2013 έγγραφο της ∆ηµοτικής κοινότητας

Ληξουρίου, την 27/2013 απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά για το ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Πατρών
µε τίτλο: «Κυκλοφοριακή διερεύνηση & σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου»
σύµφωνα µε τις 27/2013 και 37/2012 αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Ληξουρίου και το αριθ. 135/25-6-2013 έγγραφο του προέδρου αυτής.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 26-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 23779, 30159
∆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

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του
Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σπ. Λυκούδη

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 92/2013 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. Ρουχωτά)
2. κ. Σπυράγγελο Λυκούδη
Ι. Μεταξά 64
Αργοστόλι

Από το πρακτικό της 12
Ιουλίου 2013.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην πόλη του
Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Σπ. Λυκούδη
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30608/9-72013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Μαρία Κουνάδη
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της
Επιτροπής την αίτηση του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου µε την οποία ζητά βεβαίωση για
την κυκλοφορία ενός τουριστικού τραίνου ανοιχτού τύπου (ΧΑΑ 9249) σε ειδική
διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου.
Αναλυτικά η εισήγηση της δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής:
ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΤΡΑΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΣΠΥΡ.
ΛΥΚΟΥ∆Η.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ …
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Υποβάλλονται συνηµµένα:
- Η υπ’ αριθ. 23779/3-6-2013 αίτηση του κ. Σ. Λυκούδη σχετικά µε την
κυκλοφορία ενός τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδροµή στην πόλη
Αργοστολίου
- Η υπ΄ αριθ. 18762/14-5-2012 γνωµοδότηση του συγκοινωνιολόγου κ. Ε.
Ματσούκη ένας εκ των οποίων έχει µελετήσει τα συγκοινωνιακά θέµατα της
πόλεως του Αργοστολίου
- Τις υπ’ αριθ. 690/26-5-2010, 188/16-6-2011 και 141/2-4-13 αποφάσεις του
ΕΟΤ Κεφαλληνίας σχετικά µε τις ειδικές διαδροµές τουριστικών τραίνων, που
είναι ήδη σε κυκλοφορία, µετά από παρόµοια διαδικασία.
Βάσει των παραπάνω και σύµφωνα µε:
- Τον Ν. 2696/99 άρθρο 52 (ΚΟΚ) σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής
κυκλοφορίας
- Τον Ν. 3852/2010 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Την απόφαση υπ’ αριθ. 16753/08 (ΦΕΚ 1726Β/28-8-2008):
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α-48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ Β 1026)
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών όπως ισχύει περί
τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τρένων κ.λ.π
- Την υπ’ αριθ. 6246/3-4-2013 απόφαση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. Α48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ Β 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
Μεταφορών και Επικοινωνιών
Ενηµερώνουµε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
ότι:
Η κυκλοφορία του τουριστικού τραίνου µε αριθ. κυκλοφορίας ΧΑΑ 9249,
στην ειδική διαδροµή (χωρίς ενδιάµεσες στάσεις):
Ιωάννου Μεταξά (αφετηρία έναντι “Kefallonian Star”) – Αγνή Μεταξά – Ελλ.
Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – κεντρ. Πλατεία – λεωφ. Βεργωτή –
Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ιωάννου µεταξά, συνολικού µήκους
4,7 χλµ.
Με εναλλακτική διαδροµή στην περίπτωση που η κεντρική πλατεία είναι
κλειστή:
Ιωάννου Μεταξά (αφετηρία έναντι “Kefallonian Star”) – Αγνή Μεταξά – Ελλ.
Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών –Ιως. Μοµφεράτου – Ιωάνν. Μεταξά –
Αντ. Τρίτση - Ροκ. Βεργωτή – Λεωφ. Βεργωτή- Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ –
Αντ. Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά, συνολικού µήκους 4,9 χλµ. Σηµαίνει ότι θα
κυκλοφορούν τρία τουριστικά τραίνα στην ίδια ειδική διαδροµή.
Με βάση τα κυκλοφοριακά προβλήµατα της πόλης του Αργοστολίου και την
υφιστάµενη γνωµοδότηση του κ. Ε. Ματσούκη ο µέγιστος αριθµός τ.τ. που
προτείνεται είναι δύο, δηλαδή σε ότι αφορά την συγκεκριµένη διαδροµή
υπάρχει ήδη πληρότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την σχετική απόφαση σας.
Αργοστόλι 3-7-2013
εθεωρήθη
Ο εισηγητής
ο προϊστάµενος Τµήµατος
Χ. Ρουχωτάς
Παναγής ∆ελακάς
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα του
κ. Λυκούδη για να µην επιβαρυνθεί ο κυκλοφοριακός ιστός της πόλης του
Αργοστολίου µε βάση και τη γνωµοδότηση του κ. Ματσούκη µε την οποία ο µέγιστος
αριθµός προτεινόµενων τραίνων είναι δύο και στη συγκεκριµένη διαδροµή υπάρχει
ήδη πληρότητα σύµφωνα και µε την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση την Τεχνικής Υπηρεσίας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την πρόταση
του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
-

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Σπ. Λυκούδη για κυκλοφορία τρίτου τουριστικού
τραίνου στην πόλη του Αργοστολίου σύµφωνα µε την εισήγηση και για τους λόγους
που αναφέρονται σ΄ αυτήν.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Αργοστόλι 27-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 34457
∆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

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε άδεια απότµησης τοιχείου αντιστήριξης δρόµου
κ.λ.π. εργασιών κατόπιν αιτήσεως του κ. Πετράτου Ευάγγελου

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 93/2013 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. Κλαουδάτου)
2. κ. Πετράτο Ευάγγελο
Π. Πανά 3
Αργοστόλι

Από το πρακτικό της 12
Ιουλίου 2013.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 93
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση σχετικά µε άδεια απότµησης τοιχείου αντιστήριξης δρόµου κ.λ.π.
εργασιών κατόπιν αιτήσεως του κ. Πετράτου Ευάγγελου
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30608/9-72013 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. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Μαρία Κουνάδη
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της
Επιτροπής την αίτηση του κ. κ. Πετράτου Ευάγγελου καθώς και την από 25-6-2013
εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών σχετικά µε άδεια απότµησης τοιχείου
αντιστήριξης δρόµου κ.λ.π. εργασιών
Αναλυτικά η εισήγηση της δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρει τα εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ : Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΡΟΜΟΥ ΚΛΠ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21685/23.5.13 αίτηση του κ. Πετράτου Ευάγγελου, ζητείται η
χορήγηση «… άδειας αποτµήσεως τµήµατος του τσιµεντένιου τοιχείου αντιστηρίξεως πλάτους
5,00m που ευρίσκεται επί της περιφερειακής οδού Κεφαλήνων προκειµένου να διαµορφώσω
είσοδο προς την ιδιοκτησία µου. Επίσης να µου επιτραπεί η ολοκλήρωση της σκυροδετήσεως
της στέψεως του για την επικάλυψη των αναµονών του σιδηροπλισµού του και το επίχρισµα
τµήµατος του εκατέρωθεν της εισόδου µου. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν µε δικά
µου έξοδα.»
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, και το γεγονός ότι:
α) Το τοιχείο αντιστήριξης στη συγκεκριµένη θέση, έχει ύψος περίπου 2,5m, µέσο
πάχος 0,4m και συγκρατεί τα εδαφικά πρανή της ανάντη δικιάς του φερόµενης ιδιοκτησίας.
β) ∆εν διαπιστώθηκε η ύπαρξη άλλης εισόδου πάνω στο τοιχείο αντιστήριξης, επί της
προσόψεως του γεωτεµαχίου στον Περιφερειακό δρόµο.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση, σύµφωνα µε το Ν.3463/2006 και το Ν.2696/1999 (όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα) της άδειας απότµησης (µε αδιατάρακτη κοπή)
τµήµατος του τσιµεντένιου τοιχείου αντιστήριξης (όπως αυτό εµφανίζεται στη συνηµµένη
φωτογραφία του α. σχετικού και περιγράφεται σ' αυτό), πλάτους 5m, επί της περιφερειακής
οδού Κεφαλήνων στο Αργοστόλι, προκειµένου να διαµορφώσει ο αιτούντας είσοδο στο
αγροτεµάχιο φερόµενης ιδιοκτησίας του. Επιπλέον, την ολοκλήρωση της σκυροδέτησης (µε
σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20) της στέψης του, για την επικάλυψη των
αναµονών του σιδηροπλισµού που θα αποκαλυφθεί. Επίσης, την κατασκευή επιχρίσµατος
στο τοιχίο εκατέρωθεν της εισόδου που θα διανοιχθεί, δίνοντας ιδιαίτερη µέριµνα στον
οπλισµό του σκυροδέµατος που πιθανόν αποκαλυφθεί, µε την χρήση ειδικών τσιµεντοειδών
υλικών. Απαιτείται η αποµάκρυνση των εδαφικών υλικών που αντιστηρίζονται σήµερα απ’
το συγκεκριµένο τµήµα του τοιχείου. Όλες οι ανωτέρω εργασίες, θα πρέπει να εκτελεστούν
µε έξοδα του ιδιώτη, εξασφαλίζοντας τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση της οδικής
κυκλοφορίας του Περιφερειακού δρόµου, τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων σήµανσης &
ασφάλειας, τον έλεγχο για πιθανή ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ, κλπ. Σκόπιµο θα ήταν, οι εργασίες
να εκτελεστούν κατά το δυνατόν, απ’ το εσωτερικό της εν λόγω ιδιοκτησίας.
Η παρούσα, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις ή γνωστοποιήσεις που πιθανόν
να απαιτούνται (κι έχουν να κάνουν µε τη χρήση του γεωτεµαχίου), π.χ. απ’ τη ∆Υ∆ΟΜ,
∆ΕΗ (για την αποµάκρυνση της κολώνας), τυχόν κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου –
εξόδου, Αστυνοµίας, κλπ.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 25.6.13
Ο συντάξας
Κλαουδάτος Γεράσιµος

θεωρήθηκε
ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
∆ελακάς Παναγής

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά στο
αίτηµα του κ. Πετράτου σύµφωνα και µε την ανωτέρω εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την
εισήγηση την Τεχνικής Υπηρεσίας µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την πρόταση
του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά επί της αιτήσεως του κ. Πετράτου Ευάγγελου σύµφωνα µε
την από 25-6-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 27-7-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθ. πρωτ. 29647
∆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

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 94/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν:
1.. κ. Χαλιλώπουλο Γεώργιο Παναγιώτη
2. Εθελοντικός Οργανισµός για τα Παιδιά
«Το Χαµόγελο του παιδιού»
3.∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 19η Ιουλίου
2013.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 94
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Στο Αργοστόλι, σήµερα 19η Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
13:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30608/9-7-2013 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 πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ευάγγελος Κεκάτος
1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Μαρία Κουνάδη
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4. Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Βαγιωνίτης Γεράσιµος
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής
τις κατωτέρω αιτήσεις:
1. Την από 26-6-2013 αίτηση του κ. Χαλιλώπουλου Γεώργιου Παναγιώτη µικροπωλητή
που διαβιβάζεται στην Ε.ΠΟΙ.ΖΩ µε το αριθ. 548/28-6-2013 έγγραφο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Αργοστολίου µε την οποία ζητά άδεια πλανοδίου εµπορίου
2. Το αριθ. πρωτ. 269709/Ν.Κ έγγραφο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά: «Το
χαµόγελο του Παιδιού» µε το οποίο ζητά κοινόχρηστο χώρο επί της πλατείας
Αργοστολίου για ανάπτυξη περιπτέρου εκθέτοντας προς πώληση διάφορα είδη του
Οργανισµού
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω
αιτήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.
Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Χαλιλώπουλου Γεώργιου Παναγιώτη για άδεια
πλανοδίου εµπορίου διότι είναι εκπρόθεσµο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
2323/95 οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός Ιανουαρίου κάθε έτους.
2.
Γνωµοδοτεί θετικά για χορήγηση κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία
Αργοστολίου στο Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού» το χρονικό
διάστηµα από 6/13-8-2013 για τοποθέτηση περιπτέρου προς πώληση ειδών του
οργανισµού εφόσον υπάρχει σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αργοστολίου.
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