
 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Φάρσων 
σχετικά µε κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην παραλία Λιγιά 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 73/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Φάρσων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Τηλ: 2671022933 
Fax: 2671028515 
e-mail:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  28973 

 
                
ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η 
Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 73/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί αιτήµατος εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Φάρσων σχετικά µε 
κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην παραλία Λιγιά 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-
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. Βασίλειος Καµπίτσης       

      3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

      4.    Σπυρίδων Σαµούρης 

5.     Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

Παρών ήταν ο εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Φάρσων κ. Βουτσινάς Βασίλειος 
 Ο πρόεδρος δίνει το λόγο στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας ο οποίος 
αναφέρει τα εξής (τα οποία έχει και εγγράφως καταθέσει): 

 Σε συνέχεια παλαιοτέρων αιτήσεων µου σχετικά µε την είσοδο και στάθµευση 
οχηµάτων στον αιγιαλό της περιοχής Λιγιάς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες 
οπότε και προκύπτει σηµαντικό θέµα για την ασφάλεια των λουοµένων, επανέρχοµαι 
επισυνάπτοντας την αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
όπου φαίνεται ότι και οι παλαιές κατασκευές που υπάρχουν εκεί, χρήζουν επισκευής 
και είναι επικίνδυνες για τα άτοµα που επισκέπτονται την παραλία, πόσο µάλλον από 
τη διέλευση οχηµάτων.  

 Επισυνάπτω επίσης δύο αιτήσεις ιδιοκτητών γης στην ίδια περιοχή, που 
παραχωρούν στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς τη χρήση των αγροτεµαχίων τους ως χώρους 
στάθµευσης για τους καλοκαιρινούς µήνες, ώστε να εξυπηρετήσουν στη λύση του 
προβλήµατος που διαπίστωσε και η πρώτη αυτοψία των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. 
Κεφαλλονιάς.  

 Προτείνω λοιπόν να αποτρέπεται η είσοδος οχηµάτων στην περιοχή του 
αιγιαλού µε την τοποθέτηση µικρού ύψους κολώνων στα όρια ακριβώς του αιγιαλού. 
Μία ή δύο από αυτές τις κολώνες να είναι µετακινούµενες ώστε να εξυπηρετούνται 
είτε έκτακτες ανάγκες είτε η µεταφορά σκαφών και άλλων συναφών. Να αποδεχθεί ο 
∆ήµος Κεφαλλονιάς την παραχώρηση των ιδιωτών και να χρησιµοποιήσεις τα 
αγροτεµάχια αυτά ως χώρους στάθµευσης, αφού πρώτα τα διαµορφώσει µε ήπια 
µέσα, όπως και να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση, (απαγόρευση εισόδου 
οχηµάτων στον αιγιαλό, υπόδειξη χώρου στάθµευσης, απαγόρευση στάθµευσης, κ.α). 

 Στη συνέχεια κατέθεσε το αριθ. 45976/4-1-2012 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σχετικά µε διενέργεια αυτοψίας, σκαρίφηµα της 
περιοχής και τις δηλώσεις των δύο ιδιωτών.  



 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Σαββαόγλου προτείνει στα µέλη της Επιτροπής 
να γίνουν δεκτά τα παραπάνω για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των λουοµένων.   
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 
πρόταση του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φάρσων µε τα συνηµµένα 
δικαιολογητικά  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  
 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε τις κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην 
παραλία Λιγιά Φάρσων όπως ακριβώς διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο της 
Τοπικής Κοινότητας προφορικά και εγγράφως 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο αλιευτικό 
καταφύγιο της Αγίας Κυριακής Ζόλων  
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 74/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν:  

1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 23-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  32166 

 
                
ΠΡΟΣ: κ. Αυγουστινιάτο ∆ηµήτριο  
                  Αγκώνας  



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 74/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στο αλιευτικό καταφύγιο της 
Αγίας Κυριακής Ζόλων  
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

 Ο πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 11-6-2012 αίτηση του 
Αυγουστινιάτου ∆ηµήτριου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου δέκα (10) τ.µ στην 
προβλήτα του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Κυριακής Ζόλων για εξυπηρέτηση της 
διαδικασίας ενοικίασης βαρκών στον έµπροσθεν θαλάσσιο χώρο για το χρονικό διάστηµα 
από 1-6-2012 έως 31-10-2012. 

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

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου δέκα 
(10) τ.µ στην προβλήτα του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Κυριακής Ζόλων στον κ. 
Αυγουστινιάτο ∆ηµήτριο για εξυπηρέτηση της διαδικασίας ενοικίασης βαρκών στον 
έµπροσθεν θαλάσσιο χώρο για το χρονικό διάστηµα από 1-6-2012 έως 31-10-2012 σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Το µέλος της Επιτροπής Βανδώρος Παναγής επισηµαίνει ότι συµφωνεί µε την ανωτέρω 
παραχώρηση υπό την προϋπόθεση να εξοφλήσει τυχόν οφειλές προηγούµενων ετών στο 
∆ήµο.  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου επί της δηµοτικής οδού Αγίου 
Νικολάου για στάθµευση επιβατικών αυτοκινήτων προς ενοικίαση στην Αγία 
Ευφηµία 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 75/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: κ. Κουτσογιώργο Νικόλαο 
           Αγία Ευφηµία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  24819 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 75/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου επί της δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου για 
στάθµευση επιβατικών αυτοκινήτων προς ενοικίαση στην Αγία Ευφηµία 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
 Ο πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 24819/26-6-2012 έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου µε συνηµµένη την από 18-6-2012 αίτηση του κ. 
Κουτσογιώργου Νικόλαου κατοίκου Αγίας Ευφηµίας µε την οποία ζητεί την παραχώρηση 
χώρου επί της δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου για στάθµευση τεσσάρων επιβατικών 
αυτοκινήτων προς ενοικίαση για το χρονικό διάστηµα από 1-5-2012 έως 31-10-2012. 
 Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά  
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την αίτηση και 
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου τεσσάρων θέσεων επιβατικών αυτοκινήτων επί της 
δηµοτικής οδού Αγίου Νικολάου  σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για το χρονικό 
διάστηµα από 1-5-2012 έως 31-10-2012. 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Π. Μουσούρη και Ε. Στράτη για κατασκευή 
ράµπας στη συµβολή Λιθοστρώτου και Ανδ. Μεταξά 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 76/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: κ. Π. Μουσούρη Ε. Στράτη 
         Λακήθρα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  12574 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Π. Μουσούρη και Ε. Στράτη για κατασκευή ράµπας 
στη συµβολή Λιθοστρώτου και Ανδ. Μεταξά 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 28075/4-7-2012 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε συνηµµένη την από 2-4-2012 αίτηση του κ. Π. Μουσούρη 
και της κας Ελ. Στράτη  µε την οποία ζητούν την κατασκευή ράµπας στη συµβολή 
Λιθοστρώτου και Ανδρ. Μεταξά προκειµένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση στο 
φαρµακείο τους για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  
Η τεχνική υπηρεσία κατά την αυτοψία που διενήργησε διαπίστωσε ότι η κατασκευή 
λυόµενης ράµπας στη θέση αυτή, πλάτους µέχρι ενός µέτρου δεν θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα στην ασφαλή κυκλοφορία των πεζών. 
Επισηµαίνεται ότι η κείµενη νοµοθεσία Ν. 1577/85 άρθρο 19, που αναφέρεται σε 
κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπει τέτοιες κατασκευές. 

 Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την αίτηση και 

τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει την κατασκευή ράµπας στη συµβολή Λιθοστρώτου και Ανδρ. Μεταξά σύµφωνα µε 
την αίτηση και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε δαπάνες των ανωτέρω και επίβλεψη 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθµιση στην πόλη του Αργοστολίου 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 77/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: 

1.  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
         (αρµόδια µηχανικός Κα Λουκέρη) 

2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτ. Αστυνοµίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  29109 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 77/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθµιση στην πόλη του Αργοστολίου 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 27-6-2012 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την κυκλοφοριακή ρύθµιση στο Αργοστόλι στις οδούς 
Χοϊδά – Κρήτης – Βύρωνος η οποία αναφέρει τα εξής: 
   Με την αριθ. πρωτ. 25406/20-6-11 αίτηση του ο κ. Σταθάτος Σπύρος ζητά την  
κυκλοφοριακή ρύθµιση στις οδούς Χοϊδά – Κρήτης – Βύρωνος της πόλης 
Αργοστολίου. Αφορµή για αυτήν αποτέλεσε η κυκλοφοριακή συµφόρηση στην οδό 
Κρήτης που εξυπηρετεί και τις δυο κατευθύνσεις από την οδό  Χοϊδά προς οδό 
Βύρωνος και αντίστροφα και την ύπαρξη σταθµευµένων οχηµάτων σε αυτήν. 

Από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας καταγράφηκε η 
υφιστάµενη κυκλοφοριακή οργάνωση στην υπό µελέτη περιοχή (εικόνα 1).  

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
1. τα άρθρα 10 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) 
2. το άρθρο 73 και 75 του Ν.3852/10. 

                                   
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 

 
Την δυνατότητα επιλογής τριών εναλλακτικών λύσεων µε σειρά προτεραιότητας 
επιλογής: 
 
ΛΥΣΗ (Α) (εικόνα 2) 

• Την µονοδρόµηση της οδού Κρήτης από την συµβολή της µε την οδό Χοϊδά 
προς τη συµβολή  της µε την οδό Βύρωνος για να εξυπηρετείται η εκτροπή 
της κυκλοφορίας της οδού Σιτεµπόρων προς την παραλιακή. 

Η λύση αυτή διορθώνει το πρόβληµα αλλά η εκτροπή της κυκλοφορίας της οδού 
Βύρωνος προς την Λεωφ. Βεργωτή µέσω της Χοϊδά καταργείται και απαιτεί 
περιπόρια από άλλες οδούς.  

 
ή εναλλακτικά  
 
ΛΥΣΗ (Β) (εικόνα 3)   



• Την διατήρηση της υφιστάµενης κυκλοφοριακής ροής των οδών και την 
απαγόρευση της στάθµευσης και στάσης οχηµάτων στην οδό Κρήτης και στις 
δυο πλευρές. 

Η λύση αυτή διορθώνει το πρόβληµα αλλά καταργούνται 20 θέσεις στάθµευσης 
οχηµάτων. 
 
ή εναλλακτικά 
 
ΛΥΣΗ (Γ) (εικόνα 4)  
• Την µονοδρόµηση της οδού Κρήτης µε κατεύθυνση από την οδό Βύρωνος προς 

την οδό Χοϊδά µε υποχρεωτική πορεία δεξιά, µε απαραίτητη προϋπόθεση  
• Την µετατροπή σε διπλής κατεύθυνσης της οδού Χοϊδά από τη συµβολή της µε 

την Σιτεµπόρων µέχρι την συµβολή της µε την παραλιακή οδό Αντ. Τρίτση.  
Η λύση αυτή διορθώνει το πρόβληµα αλλά δηµιουργείται κυκλοφοριακή συµφόρηση 
στο παραπάνω τµήµα της οδού Χοϊδά και για αυτό είχε απαγορευτεί παλαιότερα.  
 Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αναφέρει ότι για το ίδιο θέµα η ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αργοστολίου έχει λάβει την 86/2012 απόφαση της µε την οποία προτείνει 
την µονοδρόµηση της οδού Κρήτης µε κατεύθυνση από την οδό Βύρωνος προς την 
οδό Χοϊδά µε υποχρεωτική πορεία δεξιά, µε απαραίτητη προϋπόθεση την µετατροπή 
σε διπλής κατεύθυνσης της οδού Χοϊδά από την συµβολή της µε την παραλιακή οδό 
Αντ. Τρίτση γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει τα οχήµατα που διέρχονται από Σιτεµπόρων 
µε πορεία την έξοδο τους στην παραλιακή οδό Αντ. Τρίτση κάτι που µε τη 
µονοδρόµηση της οδού Κρήτης θα ήταν αρκετά χρονοβόρο αφού τα οχήµατα θα 
έπρεπε να κάνουν τον κύκλο από την Σιτεµπόρων προς την λεωφόρο Βεργωτή για να 
κατεβούν στην παραλιακή οδό και τέλος προτείνουµε την αυστηρή απαγόρευση 
στάσης – στάθµευσης στο τµήµα αυτό της οδού Χοϊδά που θα γίνει διπλής 
κατεύθυνσης. 
 Τέλος τίθεται υπόψη των µελών της Επιτροπής το αριθ. 39560/3-7-2012 
έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε το οποίο προτείνει να εφαρµοσθεί η Α΄ 
Λύση όπως διατυπώνεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά  
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 

της Τεχνικής Υπηρεσίας, την 86/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου και 
το έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Γνωµοδοτεί υπέρ της Α΄ λύσης όπως διατυπώνεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
που αναφέρει τα εξής: Την µονοδρόµηση της οδού Κρήτης από την συµβολή της µε την 
οδό Χοϊδά προς τη συµβολή  της µε την οδό Βύρωνος για να εξυπηρετείται η εκτροπή 
της κυκλοφορίας της οδού Σιτεµπόρων προς την παραλιακή. 
 
  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας τοµής – εκσκαφής οδοστρώµατος 
πεζοδροµίου (∆Ε∆∆ΗΕ) επί της οδού Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 78/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: 

1.  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
         (αρµόδιος µηχανικός κ. Κλαουδάτος Γερ.) 

2. ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου 
Περιοχή Κεφαλληνίας, Αντ. Τρίτση 70, 28100 Αργοστόλι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  32176 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 78/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Λήψη απόφασης για έγκριση άδειας τοµής – εκσκαφής οδοστρώµατος πεζοδροµίου 
(∆Ε∆∆ΗΕ) επί της οδού Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 9-7-2012  εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την έγκριση άδειας τοµής – εκσκαφής οδοστρώµατος 
πεζοδροµίου (∆Ε∆∆ΗΕ) επί της οδού Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι η οποία 
αναφέρει τα εξής: 
   Σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. 1398/9-5-2012 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ Κεφαλληνίας, 
ζητείται η έγκριση αδείας τοµής / εκσκαφής οδοστρώµατος / πεζοδροµίου επί της 
οδού Πλάτωνος Βέγια (από το ύψος περίπου της συµβολής της µε την οδό 
Κεφαλληνίας και σε απόσταση περίπου 70 µ προς την πλευρά της πίσω εισόδου του 
Νοσοκοµείου) στο Αργοστόλι, προκειµένου να τοποθετηθούν υπόγεια καλώδια ώστε 
να ικανοποιηθεί αίτηµα ηλεκτροδότησης της νέας πτέρυγας του γενικού 
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας 
                                   

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 
 
Την έγκριση άδειας τοµής /εκσκαφής οδοστρώµατος/ πεζοδροµίου από τη ∆Ε∆∆ΗΕ 
Κεφαλληνίας επί της οδού Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι από το ύψος περίπου της 
συµβολής της µε την οδό Κεφαλληνίας και σε απόσταση περίπου 70 µ προς την 
πλευρά της πίσω εισόδου του Νοσοκοµείου 9σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο υπ  
αριθ πρωτ. 1398/9-5-2012 έγγραφο της) την αποκατάσταση της εγκαίρως, πλήρως 
και εντέχνως, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν. 3542/2007, την εγκύκλιο 47/2008 του Υπ. 
Εσωτ. Το άρθρο 7 του Ν. 3481/2006, το άρθρο 30 του Ν. 1080/1980 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 2307/1995 και τη λοιπή πιθανή σχετική 
νοµοθεσία  
 Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά  

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

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 
Γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης άδειας τοµής /εκσκαφής οδοστρώµατος/ πεζοδροµίου 
από τη ∆Ε∆∆ΗΕ Κεφαλληνίας επί της οδού Πλάτωνος Βέγια στο Αργοστόλι από το 
ύψος περίπου της συµβολής της µε την οδό Κεφαλληνίας και σε απόσταση περίπου 
70 µ προς την πλευρά της πίσω εισόδου του Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο υπ  αριθ πρωτ. 1398/9-5-2012 έγγραφο της) την αποκατάσταση της 
εγκαίρως, πλήρως και εντέχνως, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 2696/1999. 
 
  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. MARKO DHIMA για τοποθέτηση καθρέπτη 
σήµανσης 
 

 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 79/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν: 
Κ. Marko Dhima 

Κεραµειές  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 24-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  22854 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
         (υπόψη κ. Ρουχωτά Χρήστου) 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 79/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. MARKO DHIMA για τοποθέτηση καθρέπτη 
σήµανσης 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
 Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής  το αριθ. 29099/10-7-2012 έγγραφο της 
∆/νσης τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε τοποθέτηση καθρέπτη σήµανσης µετά από αίτηση 
του κ. Marko Dhima η οποία αναφέρει τα εξής: 
 Καθρέπτης σήµανσης τοποθετείται από τον ∆ήµο όταν υπάρχει θέµα ορατότητας 
λόγω των γεωµετρικών στοιχείων της ∆ηµοτικής οδού. Στην περίπτωση που αφορά τη 
σύνδεση ιδιοκτησίας µε υφιστάµενη δηµοτική οδό η τοποθέτηση του καθρέπτη γίνεται µε 
έξοδα του ιδιώτη µετά από άδεια της ∆ηµοτικής Αρχής. 
 Προτείνεται να εγκριθεί η άδεια τοποθέτησης του καθρέπτη µε έξοδα του ιδιώτη 
σύµφωνα µε τον ∆.Κ.Κ. τον Ν. 1577/85 άρθ 19 που αναφέρεται σε κοινόχρηστους χώρους, 
και τον Ν. 3463/06 άρθρα 79 και 82, µε την προϋπόθεση οι εργασίες να γίνουν µε επίβλεψη 
της τεχνικής υπηρεσίας. 
 Η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει σχετικά  

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

 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της για την τοποθέτηση καθρέπτη σήµανσης µε έξοδα του 
ιδιώτη και µε την προϋπόθεση να επιβλέψει τις εργασίες η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 
 
  
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση τµήµατος αιγιαλού προς ενοικίαση  

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 80/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 23-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  31140 

 
                
ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 80/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Χωροθέτηση τµήµατος αιγιαλού προς ενοικίαση 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

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

 
                                 ΘΕΜΑ:    Παραχώρηση τµήµατος αιγιαλού.  

 
             Σχετικά µε το νοµικό καθεστώς που διέπει τις παραχωρήσεις τµηµάτων αιγιαλού και 

για τις δικές σας  νόµιµες ενέργειες θέτω υπόψη σας τα εξής: 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 1 του υπ’ αριθ. 11/12-11-1929  διατάγµατος:    

«  …. η  εκµετάλλευση των αιγιαλών ενεργείται από το ∆ηµόσιο µε την παραχώρηση της 

χρήσης τους εφόσον δεν παραβιάζεται ο προορισµός τους  ως κοινοχρήστων. Για τον αιγιαλό 

η παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και  προσωποπαγείς 

πράξεις της αρµόδιας αρχής κατ’ ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 1331/1980)  υπό τον 

περιορισµό να µην βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, να µην περιορίζεται η έκταση της 

θαλάσσιας λωρίδας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους λουόµενους και να µην 

παρεµποδίζεται η από το ευρύ κοινό απόλαυση της θάλασσας, που αποτελεί αγαθό κοινό σε 

όλους.  Σύµφωνα µε το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας»  είναι δυνατή η 

παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν 

τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκµίσθωση θαλασσίων  µέσων αναψυχής,  

καθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κ.λ.π.)  Αν παραχωρηθεί η 

χρήση αιγιαλού για την εκµίσθωση καθισµάτων και οµπρελών, η έκταση αιγιαλού κάθε 

παραχώρησης δεν δύναται  να υπερβαίνει τα 500 τ.µ.  Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν 

περισσότερες παραχωρήσεις για την εκµίσθωση οµπρελών και καθισµάτων πρέπει µεταξύ 

των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάµεση 



απόσταση ελεύθερης ζώνης τουλάχιστον 100µ. µήκους. Ο περιορισµός  αυτός δεν υφίσταται  

αν πρόκειται  να παραχωρηθεί αιγιαλός  για να  εκµισθωθούν καθίσµατα και οµπρέλες από 

εκείνους  που έχουν  γειτονικά καταστήµατα και µόνο για το χώρο εµπρός από τα 

καταστήµατά τους (άρθ. 13 παρ. 3). 

     Είναι δυνατή  η παραχώρηση,  χωρίς δηµοπρασία  της απλής χρήσης αιγιαλού  για ένα 

χρόνο  σε αυτούς που έχουν όµορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάµπινγκ ή κέντρα 

αναψυχής, έναντι ανταλλάγµατος. Το αντάλλαγµα στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  

υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασµό του ½ της ανώτερης τιµής του δίκλινου δωµατίου µε 

λουτρό, επί τον αριθµό των κλινών αυτής όπως η τιµή αυτή προτείνεται από κάθε 

ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ (αρθ. 13 παρ. 4  Ν. 2971/2001 σε 

συνδυασµό µε την µε αριθ. 609/2005 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ). Σε περίπτωση µάλιστα που το 

προκύπτον αντάλλαγµα τελεί σε δυσαναλογία προς το µίσθωµα που προκύπτει βάσει των 

µισθωτικών συνθηκών της περιοχής, καταβάλλεται  το αντάλλαγµα του άρθρου 22 του Ν. 

2238/1994 δηλαδή του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  και 

Αποκέντρωσης  και Οικονοµικών  επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς 

αντάλλαγµα της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας σε δήµους και κοινότητες. 

      Σύµφωνα δε µε την παρ. 5 του αρθ. 13 Ν. 2971/2001 µε την απόφαση αυτή  καθορίζονται 

οι όροι , οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την παραχώρηση. 

        Με την  µε αριθ. πρωτ. 1038460/2439/Β0010  Κοινή Υπουργική Απόφαση  των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών  παραχωρήθηκε στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού το 

δικαίωµα απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης  και παρόχθιας  

ζώνης λιµνών και πλεύσιµων ποταµών  που βρίσκονται στα όρια της διοικητικής τους 

περιφέρειας για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2012. 

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

κοινοχρήστων χώρων άνευ δηµοπρασίας (όµοροι) ασκούν αυτό κατά προτίµηση έναντι 

οποιουδήποτε άλλου ακόµη και της επιχείρησης του ΟΤΑ στον έµπροσθεν της άσκησης της 

δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο.  Όµορη επιχείρηση, η οποία δικαιούται των 

ευεργετηµάτων  του  παραπάνω νόµου  επί του αιγιαλού, είναι εκείνη που τελεί σε άµεση 

χωρική ή τοπική σχέση µε τον αιγιαλό, η δε γειτνίαση αυτή δεν αναιρείται όταν ανάµεσα 

στην επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί δρόµος. 

    Αντίθετα η γειτνίαση αναιρείται όταν ανάµεσα στην επιχείρηση και τον αιγιαλό µεσολαβεί 

παλαιός αιγιαλός. Και αυτό γιατί ο παλαιός αιγιαλός  δεν είναι κοινόχρηστο πράγµα αλλά 

ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου. Όταν όµως το τµήµα παλαιού αιγιαλού 

περιλαµβάνεται στη ζώνη παραλίας, η γειτνίαση εξακολουθεί διότι το τµήµα αυτό θεωρείται 

κοινόχρηστο (αρ. πρωτ. 584/2011 έγγραφο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφ/νίας).  



       Έµπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραµµές 

που εκκινούν  από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή, ενώ στις 

περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει ο περιορισµός των 500τ.µ. (52/2005  Γνµδ. ΝΣΚ). Εάν µάλιστα 

η επιχείρηση δεν λειτουργεί  για κάποιο χρονικό διάστηµα  το έτος, η µη λειτουργία της είναι                                                                                                                                

αδιάφορη για τον καθορισµό και την καταβολή του ανταλλάγµατος, το οποίο  οφείλεται  για 

ολόκληρο  το έτος της παραχώρησης. Μάλιστα σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 489/2002 Γνµδ 

ΝΣΚ, η δυνατότητα παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού  σε ιδιώτες, άνευ 

δηµοπρασίας  δεν αναιρείται σε  περίπτωση  µη ύπαρξης κτιριακής υποδοµής στο όµορο του 

αιγιαλού  ακίνητο  εφόσον η αρµόδια για την παραχώρηση αρχή διαπιστώσει προϋφιστάµενη 

κατά την υποβολή της αίτησης παραχώρησης άσκηση από τον ιδιοκτήτη νόµιµης 

οικονοµικής  ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας που µπορεί να ενταχθεί στην έννοια του 

κέντρου αναψυχής. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχειακών, που είναι 

δικαιούχοι απευθείας παραχώρησης αιγιαλού η τιµή καθορίζεται από το αρµόδιο συλλογικό 

όργανο του ΟΤΑ, σύµφωνα πάντα µε τις µισθωτικές συνθήκες της περιοχής και τα ήδη 

διαµορφωθέντα  µισθώµατα επί άλλων θέσεων αιγιαλού. 

         Στους µη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης, η µεταβίβαση του δικαιώµατος της 

απλής  χρήσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατόπιν δηµοπρασίας. 

      Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εκµίσθωση µε βάση τα τεµάχια των οµπρελών και 

των καθισµάτων, όπως και ο συµψηφισµός του ανταλλάγµατος µε την οποιαδήποτε παροχή 

υπηρεσιών από το µισθωτή προς τον ΟΤΑ. Όσον αφορά στην τοποθέτηση καντίνας, αυτή 

πρέπει να είναι αυτοκινούµενη και τροχήλατη, να φέρει αριθµό κυκλοφορίας, οι διαστάσεις 

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

Η τοποθέτησή της  µάλιστα επιτρέπεται µόνο εφόσον η θέση αυτής απέχει τουλάχιστον 100 

µέτρα από εγκατεστηµένες επιχειρήσεις που συµβάλλουν στην ανάπτυξη  του τουρισµού 

(ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.τ.λ.)   

       Τέλος επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού 

όταν σε αυτόν έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής και έχουν ληφθεί ή 

πρόκειται να ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας όταν οι γεωµορφολογικές συνθήκες δεν το 

επιτρέπουν (π.χ. βραχώδεις  ή απόκρηµνες ακτές) και όταν το  εύρος του αιγιαλού  ή της 

όχθης είναι µικρότερο  των έξι (6) µέτρων. 

              Για την χωροθέτηση των θέσεων αιγιαλού από την αρµόδια υπηρεσία θα πρέπει να 

εφαρµοσθεί η ως άνω νοµοθεσία, η οποία είναι  ιδιαίτερα αυστηρή καθώς επί κοινοχρήστων 

πραγµάτων, όπως είναι ο αιγιαλός υφίσταται  µεγαλύτερος κίνδυνος κατάληψης ή αυθαίρετης 

χρήσης από ότι για τα  λοιπά δηµόσια  κτήµατα.  

            Επίσης θα πρέπει να  καθορισθεί  η τιµή παραχώρησης  κατά  θέση,  ο τρόπος 

καταβολής του µισθώµατος,  αφού στην ΚΥΑ αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει  να καταβληθεί  

εφάπαξ τουλάχιστον  το 1/2 του προβλεπόµενου ετήσιου µισθώµατος, καθώς και το ποσό της 



εγγυητικής επιστολής στην  περίπτωση δηµοπρασίας που θα  κατατεθεί  και θα παραµείνει 

στον ΟΤΑ, ως εγγύηση  καλής εκτέλεσης. 

       Όσες µισθώσεις θέσεων αιγιαλού έχουν συναφθεί από τους πρώην ∆ήµους κατόπιν 

δηµοπρασίας, θα πρέπει  να συνεχισθούν µέχρι το χρόνο της λήξης τους µε τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις που αυτές έχουν συµφωνηθεί, αφού ο ∆ήµος Κεφαλονιάς είναι οιονεί 

καθολικός  διάδοχος των συννενούµενων ∆ήµων. 

     Τέλος σας επισηµαίνω ότι µε το υπ’ αριθ. 322/2011 έγγραφό της, η Κτηµατική Υπηρεσία 

Κεφ/νίας, απευθυνόµενο  προς το ∆ήµο Κεφαλονιάς, εφιστά την προσοχή στην τήρηση του 

νόµου ως προς τη σύναψη νέων µισθωτηρίων, στα οποία µεταξύ άλλων θα πρέπει να 

επισυνάπτεται  απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµατος – σκαρίφηµα µε την ακριβή  

αποτύπωση  της θέσης και των ορίων αυτής.  

Η παράβαση των διατάξεων του νόµου ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις  για  την 

παραχώρηση αιγιαλού επισύρει ποινικές κυρώσεις για το αρµόδιο όργανο, επιβολή 

προστίµων και αποζηµιώσεων αυθαίρετης χρήσης ακόµη και ανάκληση  της παραχώρησης  

από το ∆ηµόσιο  προς τον ΟΤΑ, που διαχειρίζεται τον αιγιαλό κατά τρόπο αντισυµβατικό και 

παράνοµο γεγονός που θα αποτελούσε σηµαντική απώλεια εσόδων για το ∆ήµο. 

Έχοντας  υπόψη  τα ανωτέρω εισηγούµαι τον καθορισµό του τµήµατος αιγιαλού για την 

απλή χρήση αυτού, όπως απεικονίζονται στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ  
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΜΕΤΡΑ 

ΤΙΜΗ  ΘΕΣΗΣ 

Παραλία Σκάλας 
έµπροσθεν ιδιοκτ. 
ΣΑΜΑΡΑ Α.- 
ΞΑΝΘΟΥΛΗ Σ. ΟΕ 
(απευθείας κατόπιν 
αιτήσεως τους) 

 
Οµπρέλες-
ξαπλώστρες- 
 

 
Όσα η προβολή του 

 

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

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

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της αριθ. 29/2012 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Σάµης για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
 
 

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 81/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

 
 
Κοινοποίηση: 
∆ηµοτική Κοινότητα Σάµης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 23-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.:  27008 

 
                
ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 81/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση επί της αριθ. 29/2012 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης για 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 29/2012 απόφαση του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Σάµης µε την οποία εκφέρεται σύµφωνη γνώµη για την πεζοδρόµηση 
της παραλιακής οδού από τις 7-7-2012 µέχρι και 31-8-2012 κατά τις ώρες 20:00 – 00:00 µε 
δικαίωµα παράτασης µέχρι τις 1:00. Η πεζοδρόµηση θα λαµβάνει χώρα από το χώρο 
έµπροσθεν της εξόδου του λιµανιού µέχρι του καταστήµατος “shine”. Οι δύο πρώτοι κάθετοι 
οδοί στην παραλία µετά την πλατεία Κύπρου θα παραµείνουν πεζοδροµηµένες όλο το 
εικοσιτετράωρο. 

 Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής καλείται να γνωµοδοτήσει σχετικά  
 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την 29/2012 απόφαση της 
∆ηµοτικής κοινότητας Σάµης  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  
 

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε την πεζοδρόµηση της παραλιακής οδού Σάµης 
σύµφωνα µε την 29/2012 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας 
 

 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 82/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 

κ. Κουρούκλη Γεράσιµο 
Κεραµειές 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 27-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 28750 

 
                
ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης 
εµπορικών δραστηριοτήτων 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 82/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας 
 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 28750/10-7-2012 αίτηση του κ. 
Κουρούκλη Γεράσιµου µε συνηµµένα δικαιολογητικά, µε την οποία ζητά άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας κινητής καντίνας στην Άβυθο Λειβαθούς  
Από το τµήµα αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων εστάλη θετική 
εισήγηση καθώς πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση αδείας κινητής καντίνας του κ. Κουρούκλη Γεράσιµου στην Άβυθο 
∆.Ε. Λειβαθούς επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της 32/2012 απόφασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου  σχετικά µε έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων (θέση 
στάθµευσης κ.λ.π) διαχωριστικής γραµµής στην περιοχή ακτής Λεπέδων 

 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 83/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για ενηµέρωση σας . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 

1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 27-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 30421 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 83/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της 32/2012 απόφασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου  σχετικά µε έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων (θέση 
στάθµευσης κ.λ.π) διαχωριστικής γραµµής στην περιοχή ακτής Λεπέδων 

 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 32/2012 απόφαση Συµβουλίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου  σχετικά µε έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών 
πινακίδων (θέση στάθµευσης κ.λ.π) διαχωριστικής γραµµής στην περιοχή ακτής 
Λεπέδων για σχετική γνωµοδότηση. Συγκεκριµένα προτείνεται τοποθέτηση πινακίδας 
χώρος στάθµευσης µε ενδεικτικά βάλη, και απαγορευτικής κίτρινης γραµµής από το 
σηµείο που στρίβουν τα αυτοκίνητα προς βόρεια. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αριθ. 32/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη της σχετικά µε έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικών 
πινακίδων (θέση στάθµευσης κ.λ.π) διαχωριστικής γραµµής στην περιοχή ακτής 
Λεπέδων όπως ακριβώς διατυπώνεται στην αριθ. 32/2012 απόφαση Συµβουλίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας. 
 

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



 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της 33/2012 απόφασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου  σχετικά µε αίτηση Ο.Ε. Π. ∆ιβάρη – Ν. Κοσµάτου (αρτοποιϊα) για άδεια 
φόρτωσης εκφόρτωσης έµπροσθεν του καταστήµατος τους. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 84/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και παρακαλούµε για ενηµέρωση σας . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                  
                    
                   

Κοινοποίηση  
 

1. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 
2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορ. ∆ραστ. 
3. Π.∆ιβάρης - Ν. Κοσµάτος αρτοποιείο Ληξούρι 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

: 2671022933 
: 2671028515 
@:dpaliki2@otenet.gr 

 
                   Αργοστόλι 27-7-2012   
                   Αριθ. Πρωτ.: 30422 

 
                
ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  



 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20η Ιουλίου 2012. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84/2012 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί της 33/2012 απόφασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ληξουρίου  σχετικά µε αίτηση Ο.Ε. Π. ∆ιβάρη – Ν. Κοσµάτου (αρτοποιϊα) για άδεια 
φόρτωσης εκφόρτωσης έµπροσθεν του καταστήµατος τους. 
 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 20 Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 30193/17-7-2012  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. Βασίλειος Καµπίτσης       

       3.    Γεώργιος Θωµάς    3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες    

       4.       Σπυρίδων Σαµούρης 

5.      Αλέξανδρος Μοσχονάς  

6.      ∆ιονύσιος Αραβαντινός            
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 33/2012 απόφαση Συµβουλίου 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου  σχετικά µε χορήγηση άδειας φόρτωσης 
εκφόρτωσης έµπροσθεν του καταστήµατος. Π. ∆ιβάρη – Ν. Κοσµάτου Ο.Ε 
(αρτοποιία). 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη του σύµφωνα 
µε τον κανονισµό παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. Ο χώρος θα 
οριοθετηθεί από την Επιτροπή παραχώρησης – καθορισµού χώρου στην οποία θα 
αναφέρεται το µήκος του τµήµατος και οι ώρες, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
παρεµποδίζεται η κίνηση πεζών και οχηµάτων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σαββαόγλου εισηγείται την παραποµπή του θέµατος στη 
∆ηµοτική Αστυνοµία για σχετική γνωµοδότηση. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αριθ. 33/2012 απόφαση του 
Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Παραπέµπει το αίτηµα στη ∆ηµοτική Αστυνοµία για αυτοψία και εισήγηση στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής λόγω αρµοδιότητας 
 

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


