
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
κοµµωτηρίου της κας Βουτσινά Βασιλικής του Ζήσιµου  στην τοπική Κοινότητα 
Αγίας Ευφηµίας  ∆.Ε Πυλάρου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 110/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κα Βουτσινά Βασιλική 
Του Ζήσιµου  
Αγία Ευφηµία, Πύλαρος 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 1-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθ. πρωτ.45022 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 110/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος κοµµωτηρίου της 
κας Βουτσινά Βασιλικής του Ζήσιµου  στην τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας  ∆.Ε 
Πυλάρου 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της κας Βουτσινά Βασιλικής του 
Ζήσιµου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος κοµµωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου  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 στην κα Βουτσινά βασιλική του Ζήσιµου προέγκριση αδείας λειτουργίας 
καταστήµατος κοµµωτηρίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας ∆ηµοτικής 
Ενότητας Πυλάρου 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 αδείας µουσικών οργάνων σε καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 111/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. κ. Καββαδία Θεµιστοκλή 
            Του Ευριβιάδη  
            Εστιατόριο Καφετέρια LORD FALCON 
             Φισκάρδο  
 
       2. κ. Μαρκάτο Κωνσταντίνο 
            Του Γερ.  
           Εστιατόριο Καφετέρια 
          Σβορωνάτα 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 2-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αριθ. πρωτ.30699, 41511, 44494, 44495 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 111/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων σε καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων 
και εµπορικής δραστηριότητας του ∆ήµου µε συνηµµένες αιτήσεις καταστηµαταρχών 
για χορήγηση αδειών µουσικών οργάνων – µουσικής στα καταστήµατα τους 
αναλυτικά ως εξής: 
Αριθ. πρωτ. 30699/19-7-2012 αίτηση του κ. Καββαδία Θεµιστοκλή για χορήγηση 
αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Καφετέρια - Εστιατόριο µε 
διακριτικό τίτλο LORD FALCON στο Φισκάρδο 
Αριθ. πρωτ. 41511/28-9-2012 αίτηση του κ. Μαρκάτου Κωνσταντίνου, για χορήγηση 
αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο κατάστηµα Εστιατόριο Καφετέρια στα 
Σβορωνάτα Λειβαθούς 

 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 των ανωτέρω αδειών 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 τις αιτήσεις και τα 
συνηµµένα σ’ αυτές 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 λειτουργίας Μουσικών Οργάνων - µουσικής στα 
ανωτέρω καταστήµατα όπως αναφέρονται 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/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη α̟όφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
ψητο̟ωλείου- καφετέρια του κ. Λεγάτου Βασίλειου του Νικολάου στην 
Περιοχή Ξι Το̟ικής Κοινότητας Κατωγής. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Λεγάτο Βασίλειο 
Ξι Κατωγής 
Ληξούρι 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 9-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αριθ. πρωτ. 44493 
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 112/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη α̟όφασης για ανάκληση αδείας λειτουργίας καταστήµατος 
ψητο̟ωλείου- καφετέρια του κ. Λεγάτου Βασίλειου του Νικολάου στην 
Περιοχή Ξι Το̟ικής Κοινότητας Κατωγής. 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων 
και εµπορικής δραστηριότητας του ∆ήµου σχετικά µε ανάκληση αδείας 
καταστήµατος ψητοπωλείου – καφετέριας του κ. Λεγάτου Βασίλειου του Νικολάου 
στην περιοχή Ξι  Κατωγής, αναλυτικά ως εξής: 
 Με το αριθ. 49747/14932/13-9-2012 έγγραφο του το τµήµα περιβαλλοντικής 
υγιεινής και υγειονοµικού ελέγχου µας ενηµερώνει για την τροποποίηση των όρων 
λειτουργίας του καταστήµατος ψητοπωλείο – καφετέρια του Λεγάτου Βασιλείου του 
Νικολάου στην περιοχή Ξι Παλικής και την εφαρµογή του άρθρου 6 παρ. 9 της Α1β 
8577/83 Υγ/κής ∆/ξης. 
 Με το αριθ. 42114/1-10-2012 έγγραφο µας ενηµερώναµε τον κ. Λεγάτο 
Βασίλειο για το ανωτέρω έγγραφο και του συστήναµε την επαναφορά του 
καταστήµατος σύµφωνα µε τους όρους που του χορηγήθηκε η άδεια εντός χρονικού 
διαστήµατος 20 ηµερών ή στην έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γιατί σε 
διαφορετική θα προβούµε στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 
Παράλληλα το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στο τµήµα περιβαλλοντικής υγιεινής 
και υγειονοµικού ελέγχου για τον επανέλεγχο του καταστήµατος εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήµατος, το οποίο το παρέλαβε µε αποδεικτικό επίδοσης σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. Με το αριθ. πρωτ. 54220/16270/9-10-2012 νεώτερο έγγραφο 
του το τµήµα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονοµικού ελέγχου µας ενηµερώνει ότι 
ο κ. Λεγάτος Βασίλειος δεν έχει επαναφέρει το κατάστηµα του στην πρότερη του 
µορφή και εξακολουθεί να υφίσταται η τροποποίηση των όρων λειτουργίας αυτού. 
 Ως εκ τούτου εισηγούµεθα την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του 
καταστήµατος ψητοπωλείο καφετέρια ιδιοκτησίας του Λεγάτου Βασίλειου του 
Νικολάου στην περιοχή Ξι Παλικής.   



 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου προτείνει στα µέλη 
τη λήψη απόφασης σχετικά µε ανάκληση αδείας λειτουργίας του ανωτέρω 
καταστήµατος λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας αυτού µε βάση την 
ανωτέρω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει την πρόταση του προέδρου για ανάκληση αδείας λειτουργίας του 
καταστήµατος ψητοπωλείου καφετέριας του κ. Λεγάτου Βασίλειου του Νικολάου 
στην περιοχή Ξι Κατωγής λόγω τροποποίησης υγειονοµικών όρων λειτουργίας 
αυτού.  
  

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση ε̟ί αιτήσεως της Κας Ζαρογιάννη Αδαµαντίας για 
̟αραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ̟ώληση εσ̟εριδοειδών 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 113/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
          2. Κα Ζαβογιάννη Αδαµαντία  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 7-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αριθ. πρωτ.  
 ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 113/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση ε̟ί αιτήσεως της Κας Ζαβογιάννη Αδαµαντίας για 
̟αραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ̟ώληση εσ̟εριδοειδών 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων 
και εµπορικής δραστηριότητας του ∆ήµου σχετικά µε αίτηση της κας Ζαβογιάννη 
Αδαµαντίας µε την οποία ζητά κοινόχρηστο χώρο για άσκηση υπαιθρίου εµπορίου 
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:  
«σας διαβιβάζουµε την αίτηση της Κας Ζαβογιάννη Αδαµαντίας για παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου για την πώληση εσπεριδοειδών. Η αιτούσα διαθέτει άδεια 
πλανοδίου εµπορίου από περιφερειακή διοίκηση Ηπείρου και αιτείται την 
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την άσκηση της δραστηριότητας. 
Η τοπική κοινότητα Αργοστολίου µε το αριθ. 176/8-3-2012 έγγραφο της µε το οποίο 
προτείνει την χορήγηση της αιτούµενης αδείας στην διασταύρωση Κουτάβου ή στην 
γωνία των οδών Βεργωτή & Σουηδίας κοντά στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων 
Γαλιατσάτου. 
 Η σχετική νοµοθεσία εξαιρεί τους παραγωγούς από κάθε άλλη διαδικασία 
αδειοδότησης παρά µόνο την έκδοση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου που του 
διατεθεί για την άσκηση της δραστηριότητας.  
 Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την παραχώρηση ή µη του 
κοινόχρηστου χώρου». 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου προτείνει στα µέλη 
την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Κα Ζαβογιάννη Αδαµαντία για πώληση 
εσπεριδοειδών στη διασταύρωση Βεργωτή και Σουηδίας όπως γνωµοδότησε και η 
∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου.  

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



 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στη διασταύρωση των οδών 
Βεργωτή και Σουηδίας στην Κα Ζαβογιάννη Αδαµαντία για πώληση εσπεριδοειδών.  
  

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση ε̟ί εισήγησης της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας για το 
ερευνητικό ̟ρόγραµµα: «Κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήµανση ̟εριοχής 
̟όλης Ληξουρίου» 
 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 114/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 
          2. ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών 
          3. Πρόεδρο ∆.Σ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 114/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση ε̟ί εισήγησης της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας για το ερευνητικό 
̟ρόγραµµα: «Κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήµανση ̟εριοχής ̟όλης 
Ληξουρίου» 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης τεχνικών 
υπηρεσιών αναφορικά µε το ερευνητικό πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή διερεύνηση & 
σήµανση περιοχής πόλης Ληξουρίου» 
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:  
ΘΕΜΑ : Ερευνητικό Πρόγραµµα «Κυκλοφοριακή ∆ιερεύνηση & Σήµανση 

Περιοχής Πόλης Ληξουρίου» 
 

Ιστορικό του ερευνητικού προγράµµατος: 

Με την υπ’ αριθµ. 14/31.08.07 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του τ. 

∆ήµου Παλικής εγκρίθηκε την απευθείας ανάθεση ερευνητικού προγράµµατος στο 

Πανεπιστήµιο Πατρών που σχετίζεται µε την κυκλοφοριακή διερεύνηση και σήµανση 

στην περιοχή πόλης Ληξουρίου. 

Με την υπ’ αριθµ. 9356/19.11.07 Σύµβαση Ανάθεσης Ερευνητικού Έργου, 

ανατέθηκε από τον τ. ∆ήµο Παλικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών η ανάληψη 

ερευνητικού προγράµµατος µε τον τίτλο του θέµατος η οποία θα είχε ως σκοπό: 

(α) την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθµευσης στην περιοχή της πόλης 

Ληξουρίου 

(β) την τροποποίηση και την αναδιαµόρφωση υφιστάµενων ρυθµίσεων 

 Το συµβατικό κόστος του ερευνητικού έργου ανέρχεται στο ποσό των 

12.120€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του ∆ήµου. 



 Η υποβολή του ερευνητικού προγράµµατος είχε γίνει αρχικά στον τ. ∆ήµο 

Παλικής στις 18.03.08 (κατά δήλωση του υπεύθυνου του ερευνητικού προγράµµατος 

στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 35466/23.08.11 έγγραφό του). 

 Με την υπ’ αριθ. 37/05.08.11 Απόφασή του, το Συµβούλιο της ∆. Κ. 

Ληξουρίου πρότεινε την αποδοχή του ερευνητικού προγράµµατος. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35466/23.08.11 έγγραφο του υπεύθυνου του 

ερευνητικού προγράµµατος, υποβλήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς εκ νέου αντίγραφο 

του ερευνητικού προγράµµατος. 

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 11476/26.03.12 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, 

αντίγραφο του προγράµµατος (ως υποβλήθηκε) εστάλη στον Αντιδήµαρχο Παλικής 

και την ∆. Κ. Ληξουρίου για τις δικές τους απόψεις. 

Αφού εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος δεν υπήρξε έγγραφη απάντηση, 

µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 17217/04.05.12 έγγραφο της Υπηρεσίας µας, έγιναν στους 

ερευνητές ορισµένες παρατηρήσεις-επισηµάνσεις που αφορούν τα παραδοτέα του 

ερευνητικού προγράµµατος.  

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 38438/11.09.12 έγγραφό του, ο υπεύθυνος του 

ερευνητικού προγράµµατος υπέβαλε εκ νέου αντίγραφο του ερευνητικού 

προγράµµατος στο οποίο, κατά δήλωσή του, είχαν γίνει οι απαιτούµενες 

συµπληρώσεις. 

 

Εξέταση των παραδοτέων του ερευνητικού προγράµµατος 

Εξετάζοντας τα παραδοτέα του ερευνητικού προγράµµατος και, παράλληλα, 

διερευνώντας τα ουσιαστικά θέµατα που αφορούν τις ιδιαίτερες τοπικές 

κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης του Ληξουρίου, διαπιστώθηκαν θέµατα τα οποία 

χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής ως προς την κυκλοφορία µε αποτέλεσµα να υπάρχει η 

πρόθεση από την Υπηρεσία να διατυπωθούν ορισµένες παρατηρήσεις ως προς την 

υποβληθείσα πρόταση.  

Τα σηµεία που επισηµάνθηκαν είναι τα εξής: 

(Α) Επί της αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης 

Στην αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης ενδεικτικά πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

1. Η οδός Θρασυβούλου στην παρούσα κατάσταση λειτουργεί ως πεζόδροµος ενώ η οδός Γρ. 

Λαµπράκη είναι πεζόδροµος µέχρι τη διασταύρωσή της µε την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 

2. Η λαϊκή αγορά βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Λαυράγκα και Στ. Τυπάλδου και όχι στην 

παραλιακή οδό 

3. Στις οδούς µεταξύ των οδών Λαυράγκα και Μαντζαβινάτου σήµερα υπάρχει κυκλοφορία. 

4. Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώνονται σηµεία ενδιαφέροντος που δηµιουργούν ζήτηση για 

µετακινήσεις όπως πχ. ∆ηµοτικό Θέατρο, Μουσείο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

Γυµνάσιο-Λύκειο, Μητρόπολη, Φιλαρµονική κτλ. 



5. ∆ε σηµειώνεται η κατεύθυνση κυκλοφορίας ορισµένων σηµαντικών οδών (πχ. Α. Μεταξά) ή σε 

άλλες σηµειώνεται µε αντίθετη κατεύθυνση από την πραγµατική (πχ. Μαραθώνος, Α. Ρωµανού, 21ης 

Μαΐου κ.ά.) 

6. Είναι χρήσιµο να εµφαίνεται (έστω ενδεικτικά) η υφιστάµενη διαµόρφωση (νησίδα) της εξόδου των 

οχηµάτων και τον τρόπο αποβίβασης-επιβίβασης στο ferry boat εντός του λιµένα 

7. Επιγραµµατικά πρέπει να αναφερθεί ότι οι οδοί Μ. Αλεξάνδρου, ∆. Σολωµού, Ιουστινιανού καθώς 

και τµήµα της οδού Πέντε Ηρώων είναι οδοί διπλής κατεύθυνσης και δε λειτουργούν ως πεζόδροµοι. 

Στην οδό Μιλτιάδου υπάρχουν σκαλοπάτια στη διασταύρωση µε την οδό Μ. Γερουλάνου. 

8. Σηµαντικό, τέλος, θα ήταν να εµφαίνονται οι συνδέσεις µε την Περιφερειακή Οδό της πόλης. 

 

(Β) Επί των προτάσεων οργάνωσης της κυκλοφορίας 

1. Η προτεινόµενη οργάνωση της κυκλοφορίας διαθέτει (από τη βόρεια πλευρά της πόλης) τρεις 

εισόδους (οδοί Στ. Τυπάλδου, Μαραθώνος και ∆ιγενή) αλλά µόνο µία έξοδο (οδός Βικεντίου 

Χαριτάτου) και µάλιστα σε ένα ιδιαίτερα προβληµατικό σηµείο (κόµβος Γηροκοµείου). 

2. ∆εν υπάρχει λεπτοµερής οργάνωση (νησίδα) της κυκλοφορίας στην έξοδο του ferry boat. 

3. Η µονοδρόµηση της οδού 21ης Μαΐου δηµιουργεί περιπορείες στην κυκλοφορία στην βορειοδυτική 

συνοικία της πόλης (πχ. είναι δύσκολη η πρόσβαση στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο) 

4. Η πρόσβαση στη νοτιοδυτική συνοικία της πόλης είναι δύσκολη για οχήµατα που εισέρχονται από 

τη νότια πλευρά της πόλης 

5. Η πρόταση αµφιδρόµησης της οδού Τυπάλδου Μπασιά κατά τους θερινούς µήνες (και ιδιαίτερα 

κατά τις νυχτερινές ώρες) που αποκλείεται η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό, µπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση στους εποχούµενους µε τις συχνές εναλλαγές της κυκλοφορίας. 

6. Η µελέτη σήµανσης δεν έχει υποβληθεί και σηµειώνεται ότι θα παραδοθεί µετά την έγκριση των 

τελικών ρυθµίσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του επιστηµονικού υπεύθυνου του ερευνητικού 

προγράµµατος κ. Ε. Ματσούκη µε τον προϊστάµενο του Τµήµατος, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει η 

διάθεση από την πλευρά του για περαιτέρω αλλαγές.   

 

Προτάσεις της Υπηρεσίας προς διερεύνηση 

Οι προτάσεις της Υπηρεσίας δεν περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες της οργάνωσης 

της κυκλοφορίας  παρά µόνο τους γενικούς άξονες της κυκλοφορίας και τις θέσεις 

(είσοδοι-έξοδοι) που χρήζουν ιδιαίτερης αντιµετώπισης (νησίδες ή ενδεχοµένως 

φωτεινή σηµατοδότηση κλπ), καθώς στόχος δεν είναι η σύνταξη κυκλοφοριακής 

µελέτης από την Υπηρεσία αλλά η κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργικότητα µε 

βάση την ασφάλεια, την οργάνωση της κυκλοφορίας και τις συνθήκες της πόλης. 

Η πρόταση τίθεται προς διερεύνηση, αξιολόγηση και ενσωµάτωση στο 

ερευνητικό πρόγραµµα καθώς δεν αντιβαίνει στις βασικές αρχές του προγράµµατος 

(πχ. µονοδροµήσεις των κυρίων αξόνων). 

Οι βασικές κατευθύνσεις των προτάσεων της Υπηρεσίας είναι οι εξής: 

1. Η επίτευξη επιπλέον εξόδων από την πόλη µε µονοδρόµηση των οδών Αντιόχου 

Ευαγγελάτου και ∆ελαπόρτα. 



2. ∆εύτερη έξοδος κυκλοφορίας για το ferry boat µε µονοδρόµηση της οδού Αντιόχου 

Ευαγγελάτου προς την Περιφερειακή Οδό (ειδικά για τα βαρέα οχήµατα λόγω 

στενότητας στον κόµβο του Γηροκοµείου) 

3. Εύκολη πρόσβαση στη Β∆ πλευρά της πόλης διατηρώντας τη διπλή κατεύθυνσης 

της κυκλοφορία στην οδό 21ης Μαΐου. 

4. ∆ιευκολύνεται η πρόσβαση στη Ν∆ πλευρά της πόλης λόγω της αµφιδρόµησης της 

Τυπάλδου Μπασιά µέχρι και την οδό ∆ελαπόρτα. 

5. Αποφεύγεται η αλλαγή κατεύθυνσης στην οδό Τυπάλδου Μπασιά (κατά τους 

θερινούς µήνες που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πεζούς και τους 

εποχούµενους). 

6. Πρόταση φωτεινής σηµατοδότησης στα τέσσερα βασικά σηµεία µεγάλης 

κυκλοφορίας και αλλαγής κυκλοφορίας (κόµβος Γηροκοµείου, Α. Λασκαράτου & 

Βικεντίου Χαριτάτου, Τυπάλδου Μπασιά & Ηρώων Πολυτεχνείου, Τυπάλδου 

Μπασιά & ∆ελαπόρτα). Οι θέσεις αυτές συµπίπτουν κατά βάση και µε τις 

προτάσεις του ερευνητικού προγράµµατος. 

 

 Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και προκειµένου να αποφευχθούν περαιτέρω 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του 

Ν. 3852/2010 

 

ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  

 

να γίνει πρόσκληση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην ερευνητική 

οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος για συνάντηση στην Κεφαλονιά 

ώστε να παρουσιαστούν οι απόψεις των ερευνητών, της Υπηρεσίας καθώς 

και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου φορέα και στη συνέχεια να 

οριστικοποιηθεί η µορφή του ερευνητικού προγράµµατος και να 

προωθηθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του και αποδοχής του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στην ανωτέρω συνάντηση κρίνουµε σκόπιµο να παραστούν  

εκπρόσωποι της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου καθώς και άλλοι 

ενδιαφερόµενοι τοπικοί φορείς. 

  

Παρακαλούµε όπως η απόφαση διαβιβαστεί στους κ.κ. Ευάγγελο Ματσούκη 

(επιστηµονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος) και Γεώργιο Στεφανίδη 

(µέλος της επιτροπής παρακολούθησης) Ταχ. ∆/νση: Σπουδαστήριο Τεχνικής 

Μεταφορών & Κυκλοφορίας Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26500 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 



ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 
 
Ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να γνωµοδοτήσουν µε βάση την εισήγηση της 
τεχνικής Υπηρεσίας και µε µέριµνα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου στην 
οποία κοινοποιείται η παρούσα, να ενηµερωθεί κάθε αρµόδιος φορέας  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
ανωτέρω εισήγηση, την πρόταση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν. 3852/10  

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Γνωµοδοτεί µε βάση την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για 

συνάντηση της ερευνητικής οµάδας του ερευνητικού προγράµµατος στην 

Κεφαλλονιά  ώστε να παρουσιαστούν οι απόψεις των ερευνητών, της 

Υπηρεσίας καθώς και κάθε άλλου ενδιαφερόµενου φορέα και στη συνέχεια 

να οριστικοποιηθεί η µορφή του ερευνητικού προγράµµατος και να 

προωθηθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής του και αποδοχής του από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 Η ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου στην οποία κοινοποιείται καθίσταται 
υπεύθυνη να ενηµερώσει κάθε αρµόδιο φορέα. 

 Με την παρούσα απόφαση εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Σαββαόγλου να συγκαλέσει την ερευνητική οµάδα.  

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση ε̟ί αιτήσεως αναφοράς του κ. Νικολάου Κώστα 
σχετικά µε ̟ινακίδες στάθµευσης και εφαρµογή ΚΟΚ στο χώρο έµ̟ροσθεν 
∆ικαστικού Μεγάρου. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 115/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:1.  κ. Νικόλαο Κώστα 
Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό 
Αργοστόλι 
 
2.∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 5-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθ. πρωτ.38928 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                   

  

τηλ: 2671022933                                                     ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 115/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση ε̟ί αιτήσεως αναφοράς του κ. Νικολάου Κώστα σχετικά µε 
̟ινακίδες στάθµευσης και εφαρµογή ΚΟΚ στο χώρο έµ̟ροσθεν ∆ικαστικού 
Μεγάρου. 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος ανέγνωσε στα µέλη της Επιτροπής την από 11-9-2012 αίτηση του κ. 
Νικολάου Κώστα σχετικά µε προβλήµατα που προκύπτουν όσον αφορά τη 
στάθµευση αυτοκινήτων έµπροσθεν δικαστικού µεγάρου Αργοστολίου και την 
επιβολή προστίµων εξαιτίας παράνοµης στάθµευσης στον συγκεκριµένο χώρο.  
Στη συνέχεια προτείνει να παραπεµφθεί το θέµα στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 
ώστε να προσδιοριστούν πέντε ειδικές θέσεις στάθµευσης για τον Πρόεδρο, 
Εισαγγελέα, Αντιεισαγγελέα, και δύο για οχήµατα µεταγωγών.  

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Συµφωνεί µε την πρόταση του Προέδρου να παραπεµφθεί το αίτηµα στην Τεχνική 
υπηρεσία του ∆ήµου ώστε να προσδιοριστούν πέντε ειδικές θέσεις στάθµευσης 
έµπροσθεν του χώρου του ∆ικαστικού Μεγάρου Αργοστολίου, για τον Πρόεδρο, 
Εισαγγελέα, Αντιεισαγγελέα, και δύο για οχήµατα µεταγωγών. 

           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 
εστιατορίου – ψησταριάς ιδιοκτησίας εταιρείας Πυθάρια Ε.Ε µε εκπρόσωπο τον 
∆ιώτη Στέφανο του Ιωάννη στην περιοχή Σκάλας ∆.Ε. Ελειού – Πρόννων 
  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 116/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. ∆ιώτη Στέφανο  
Εστιατόριο Ψησταριά Πυθάρια  
Σκάλα  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 2-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθ. πρωτ.46450 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

τηλ: 2671022933                                και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων 
Φαξ: 2671028515                                                     ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 116/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου – 
ψησταριάς ιδιοκτησίας εταιρείας Πυθάρια Ε.Ε µε εκπρόσωπο τον ∆ιώτη Στέφανο του 
Ιωάννη στην περιοχή Σκάλας ∆.Ε. Ελειού – Πρόννων 
 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αίτηση της Εταιρείας Πυθάρια Ε.Ε. δια 
του εκπροσώπου της κ. ∆ιώτη Στεφάνου και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
προέγκριση αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου – ψησταριάς µε διακριτικό 
τίτλο Πυθάρια στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  
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 στην εταιρεία Πυθάρια Ε.Ε. (εκπρόσωπος κ. ∆ιώτης Στέφανος)  προέγκριση 
αδείας λειτουργίας καταστήµατος εστιατορίου ψησταριάς µε διακριτικό τίτλο 
Πυθάρια, στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας ∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων 
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: Γνωµοδότηση επί τροποποίησης κανονισµού καθαριότητας ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς 
  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 117/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 12-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αριθ. πρωτ. 46058 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

  

τηλ: 2671022933                                                      ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Φαξ: 2671028515                                                      
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 117/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί τροποποίησης κανονισµού καθαριότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την 27/2012 προηγούµενη απόφαση της µε 
θέµα έγκριση κανονισµού καθαριότητας ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την από 29-10-
2012 εισήγηση του Προϊσταµένου αυτοτελούς τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
σχετικά µε τροποποίηση κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
αναλυτικά ως εξής: 

1. στον κυρίως κανονισµό, άρθρο 9 παρ. 6 µετά από τη λέξη «κοινόχρηστους 
χώρους» προστίθεται η φράση: «καθώς και η ρίψη ακάθαρτων νερών 
προερχόµενων από οικοδοµικές εργασίες, (ασβεστόνερα, τσιµεντόνερα, 
κ.λ.π)». 
Στον πίνακα προστίµων περίπτωση 21, για το άρθρο 9 παρ. 6 µετά από τη 
λέξη «οχηµάτων» προστίθεται η φράση «και ρύπανση από ρίψη ακάθαρτων 
νερών προερχόµενα από οικοδοµικές εργασίες». 

2. Στον κυρίως κανονισµό προστίθεται µετά από το άρθρο 5 παρ. 10 το άρθρο 
5.10.α «απαγορεύεται η µερική ή ολική κοπή δέντρων επί των πεζοδροµίων ή 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιµο 
ανάλογα µε την έκταση της παράβασης που διπλασιάζεται σε περίπτωση 
υποτροπής 

3. Στον κυρίως κανονισµό στο άρθρο 9 παρ. 5 µετά την λέξη «εκτροφή» 
προστίθεται η λέξη «περιφορά» 

4. Στον κυρίως κανονισµό στο άρθρο 13 παρ. 4 προστίθεται µετά την λέξη 
κοινοχρήστων χώρων η φράση «και έξω από κάδους µηχανικής αποκοµιδής» 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται στα µέλη την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης 
όπως ακριβώς διατυπώθηκε από τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την εισήγηση την 27/2012 
προηγούµενη απόφαση µας τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  



          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την τροποποίηση κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε 
βάση την εισήγηση όπως προαναφέρθηκε. 

 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. Ζαφειράτου Σταύρου σχετικά µε 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης  
  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 118/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
2.κ. Ζαφειράτο Σταύρο, (αρτοποιείο) Αγία Ευφηµία 
3.Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας 
4. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 12-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθ. πρωτ.  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

  

τηλ: 2671022933                                                      ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Φαξ: 2671028515                                                     (υπόψη κ. Κλαουδάτου Γεράσιµου) 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 1η 

Νοεµβρίου  2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 118/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. Ζαφειράτου Σταύρου σχετικά µε 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης 
 

    Στο Αργοστόλι, σήµερα 1η  Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 46127/26-
10-2012  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 ΈΞΙ (6) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Σάββας Σαββαόγλου         1. Άγγελος Μαρκέτος 

2.     Παναγής Βανδώρος                             2. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες 

      3.    Γεώργιος Θωµάς          3. Βασίλειος Καµπίτσης        

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.    ∆ιονύσιος Αραβαντινός  

6.     Αλέξανδρος Μοσχονάς        
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 29-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών επί της από 7-8-2012 αιτήσεως του κ. Ζαφειράτου Σταύρου µε 
την οποία ζητά παραχώρηση θέσης στάθµευσης απέναντι από το κατάστηµα του 
(αρτοποιίο) επί της παραλιακής οδού Αγίας Ευφηµίας. 
Αναλυτικά η εισήγηση της ∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 
 
 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 33790/07.8.12 αίτηση του κ. Ζαφειράτου Σταύρου, ζητείται η 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης απέναντι από το κατάστηµα αρτοποιείου του επί της 
παραλιακής οδού εντός οικισµού Αγίας Ευφηµίας ∆.Ε. Πυλάρου, για τη διευκόλυνση 
(όπως αιτείται) της φόρτωσης – εκφόρτωσης των προϊόντων του κατά τους µήνες της 
καλοκαιρινής περιόδου. 
 
 Κατόπιν αυτοψίας της Υπηρεσίας µας σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 1) Το συγκεκριµένο τµήµα της παραλιακής οδού (µέσου πλάτους οδοστρώµατος 
κυκλοφορίας περίπου 8m), φέρει κυκλοφοριακή ρύθµιση που απαγορεύει τη στάση & τη 
στάθµευση στη µεριά των καταστηµάτων, δηλαδή στη µεριά του αρτοποιείου. Προς τούτο, 
υπάρχουν ρυθµιστικές πινακίδες «P-40» (απαγορεύεται η στάση & η στάθµευση) και 
συνεχόµενη κίτρινη διαγράµµιση στο όριο του οδοστρώµατος µε το πεζοδρόµιο των 
καταστηµάτων. Επίσης, στο ύψος του αρτοποιείου, υπάρχει κατακόρυφη σήµανση, 
αποτελούµενη από πινακίδες αναγγελίας κινδύνου «Κ-15» (κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών), 
τοποθετηµένες και στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας. 
 2) Το αρτοποιείο φέρετε να έχει τοποθετήσει τέσσερις (4) κώνους ασφαλείας 
(καταλαµβάνοντας οδόστρωµα µήκους περίπου 7m) απέναντι από το κατάστηµά του επί της 
παραλιακής οδού (δηλαδή στην πλευρά που σταθµεύουν τα οχήµατα), στη θέση όµως που οι 
προαναφερόµενες πινακίδες «Κ-15» δηλώνουν την ύπαρξη διάβασης πεζών. 



 
 Λαµβάνοντας υπόψη ότι: 
 α) Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του συγκεκριµένου τµήµατος της οδού, δεν 
επιτρέπεται η στάση και η στάθµευση έµπροσθεν του αρτοποιείου. 
 β) Η αιτούµενη θέση στάθµευσης για τη διευκόλυνση φόρτωσης – εκφόρτωσης των 
προϊόντων του αρτοποιείου κατά τους µήνες της καλοκαιρινής περιόδου, αφορά την απέναντι 
µεριά της οδού απ’ αυτήν που βρίσκεται το αρτοποιείο, γεγονός που δηµιουργεί θέµατα 
ασφάλειας των χρηστών της οδού. 
 γ) ∆εν αφορά παραχώρηση θέσης στάθµευσης οχήµατος ΑΜΕΑ, ∆ηµοσίων 
Υπηρεσιών κλπ. 
 δ) ∆εν υπάρχει σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.9 του Ν.2503/1997, το άρθρο 79 & 82 του 
Ν.3463/2006 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα) κλπ κείµενη νοµοθεσία, ειδική 
µελέτη «περί του προσδιορισµού και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε 
κοινόχρηστους», και σχετική κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 Να µην χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια θέσης στάθµευσης στο τµήµα της παραλιακής 
οδού απέναντι από το κατάστηµα αρτοποιείου του κ. Ζαφειράτου Σταύρου. 
 Προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάµενης κυκλοφοριακής ρύθµισης του 
συγκεκριµένου τµήµατος της παραλιακής οδού απ’ τη µεριά των καταστηµάτων, ορίζοντας 
ώρες µεταξύ των οποίων να επιτρέπεται η ολιγόλεπτη και µόνο στάση των επαγγελµατικών 
οχηµάτων των καταστηµάτων, για την φόρτωση – εκφόρτωση των προϊόντων τους. Ως εκ 
τούτου, προτείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν.2696/1999 η συµπλήρωση της 
ρυθµιστικής πινακίδας «P-40» (απαγορεύεται η στάση & η στάθµευση), προσθέτοντας 
επεξηγηµατική (ορθογώνια παραλληλόγραµµη) πινακίδα, που θα εµπεριέχει τη φράση: «πλην 
07:30-08:30 τροφοδοσία καταστηµάτων, για ολιγόλεπτη στάση». 
 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   29.10.12 
Ο συντάξας                                               Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Κλαουδάτος Γεράσιµος                                     ∆ελακάς Παναγής 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται στα µέλη την αποδοχή της ανωτέρω 
εισήγησης και προτείνει να καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία συγκεκριµένος 
χώρος φορτοεκφόρτωσης στην πλευρά στάθµευσης αυτοκινήτων από 7:30 έως 9:30 
στο χώρο που επιτρέπεται η στάθµευση. Επίσης προτείνει να ζητηθεί και η γνώµη της 
Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας και να ληφθεί υπόψη. 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Ζαφειράτου Σταύρου για παραχώρηση θέσης 
στάθµευσης επί της παραλιακής οδού Αγίας Ευφηµίας µε βάση της εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Κάνει αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου να καθοριστεί από την Τεχνική 
Υπηρεσία συγκεκριµένος χώρος φορτοεκφόρτωσης στην πλευρά στάθµευσης 
αυτοκινήτων από 7:30 έως 9:30 στο χώρο που επιτρέπεται η στάθµευση και να 
ζητηθεί η γνώµη της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Ευφηµίας ώστε να ληφθεί υπόψη. 

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


