
 

 
 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής 
περιόδου στην πόλη Ληξουρίου 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 83/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για τις δικές σας ενέργειες . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν:  

1. ∆ηµοτική Κοινότητα Ληξουρίου 
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Κα Λουκέρη)  
3. Αυτ. Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Τηλ: 2671022933 
Fax: 2671028515 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 
                   Αργοστόλι 27-6-2013 
                   Αριθ. Πρωτ.:  24466 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 83 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου στην 
πόλη Ληξουρίου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 

21/2013 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ληξουρίου µε θέµα: 
«Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ενόψει καλοκαιρινής περιόδου 2013 στο κέντρο της 
πόλης Ληξουρίου» µε την οποία διατυπώνονται προτάσεις. Μετά από επικοινωνία µε 
τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η επικαιροποίηση της εισήγησης που 
κατατέθηκε το έτος 2012 όσον αφορά τα προτεινόµενα προσωρινά µέτρα πλην της 
µεταφοράς πιάτσας ΤΑΧΙ που είχε προταθεί το έτος 2012. Αναλυτικά η εισήγηση 
έχει ως εξής:    
ΘΕΜΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 

ΠΡΟΣ  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

Α. Με την αριθ. 24/12 απόφαση του το συµβούλιο της ∆.Κ. Ληξουρίου 
καθορίζει ότι για την πόλη Ληξουρίου κατά τη θερινή περίοδο,  
1) από 22-6-12 έως 16-9-12 και ωράριο από 20.00µµ έως 5.00πµ, την 
απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στην παραλιακή οδό Αν. Λασκαράτου και 
των κάθετων αυτής από την οδό  Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Μαντζαβινάτου,  



2) το παλαιό γήπεδο Ληξουρίου ως προσωρινό αδιαµόρφωτο χώρο στάθµευσης 
οχηµάτων µε ενδεικτική  πληροφοριακή σήµανση σε διάφορα σηµεία της πόλης 
3) την µονοδρόµηση της οδού Ελ. Βενιζέλου ως είσοδο στο παραπάνω χώρο 
στάθµευσης.  
 Από αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία µας καταγράφηκε η 
υφιστάµενη κυκλοφοριακή οργάνωση στην ευρύτερη της υπό µελέτης περιοχή  
 Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν σε όλο το µήκος της παραλιακής οδού Αν. 
Λασκαράτου λειτουργούν καταστήµατα αναψυχής και εστιάσεως που εξυπηρετούν 
τον µεγαλύτερο όγκο των παραθεριστών. 
 Στη βόρεια πλευρά της πόλης και κατά µήκος της βόρειας προβλήτας του 
λιµανιού υπάρχουν διαµορφωµένοι δηµοτικοί χώροι στάθµευσης µε ανεπαρκή 
χωρητικότητα κατά την θερινή περίοδο.   
 Τέλος στην περιοχή υφίσταται διαµορφωµένο δίκτυο πεζοδρόµων όπως 
προβλέπονται στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως. 
 

Β. Επίσης µε την αριθ. 3/12 απόφαση του συµβούλιου της ∆.Κ. Ληξουρίου 
καθώς και στα πλαίσια της διερεύνησης της παρούσας µελέτης διαπιστώθηκε ότι σε 
διάφορα σηµεία της περιοχής η ελλειπής σήµανση σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
ορατότητας αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων  
 

Κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας και έχοντας υπόψη: 
1. τα άρθρα 10 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) 
2. τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3852/10. 
3. τα αρθρα 79 και 82 του Ν.3463/06  
                                   

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 
 

Την εφαρµογή προσωρινών µέτρων λόγω θερινής περιόδου και µόνιµα µέτρα 
σήµανσης ανάλογα µε τις ανάγκες  

 Προσωρινά µέτρα  

Α.1 Για την θερινή περίοδο από 22-6-12 έως 16-9-12 και ωράριο από 20.00µµ έως 
5.00πµ: 

1. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων στην παραλιακή οδό Αν. 
Λασκαράτου από τη συµβολή της µε την οδό Ματζαβινάτου µέχρι την οδό 
Γρ. Λαµπράκη.  

2. Απαγόρευση της κυκλοφορίας οχηµάτων των κάθετων οδών Πλ. Εθν. 
Αντιστάσεως, ∆ιον. Σολωµού, Εθν. Αντιστάσεως, Π. Σκαρλάτου από τη 
συµβολή τους από την οδό Αν. Λασκαράτου µέχρι την οδό Πέντε Ηρώων και 
Μαρ. Γερουλάνου. 

3. απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων στην παραλιακή οδό από το λιµάνι στα 
σηµεία πλησίον του αγάλµατος Αν. Λασκαράτου και από το παλαιό γήπεδο 
νότια του Λιµενικού Σταθµού. 

4. Στα σηµεία απαγόρευσης θα τοποθετηθούν µεταλλικές σωληνωτές κινητές 
µπάρες, µε ειδική αντανακλαστική προειδοποιητική σήµανση ή/και 
αναλαµπών βέλος και κατάλληλες πινακίδες σήµανσης εκτροπής κυκλοφορίας 
στις κύριες οδούς. 

      Παρέκκλιση από τα παραπάνω επιτρέπεται για την είσοδο και στάθµευση 
οχηµάτων ΑΜΕΑ όπου προβλέπεται. 



5. Μονοδρόµηση τµήµατος της οδού Πέντε Ηρώων µε κατεύθυνση από τη 
συµβολή της µε την οδό ∆ιον. Σολωµού προς τη συµβολή της µε την οδό Εθν. 
Αντιστάσεως και την απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης της δεξιάς 
πλευράς της ώστε να εκτρέπεται η κυκλοφορία της οδού ∆ιον. Σολωµού και 
να µην δηµιουργείται συµφόρηση. 

6. Την µετατόπιση της πιάτσας ΤΑΞΙ από την οδό Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 
στην οδό Παύλου ∆ελλαπόρτα ή εναλλακτικά εντός του λιµένα, κατόπιν 
διαβούλευσης και θετικής ανταπόκρισης των επαγγελµατιών οδηγών και της 
Λιµενικής αρχής. 

Α.2 Για την θερινή περίοδο:  
1. Τον καθορισµό του παλαιού γηπέδου Ληξουρίου ως προσωρινό αδιαµόρφωτο 

χώρο στάθµευσης οχηµάτων και πληροφοριακή σήµανση στη συµβολή των 
οδών Στ. Τυπάλδου µε την Ελ. Βενιζέλο και Ηρώων Πολυτεχνείου και στην 
οδό Αφών Λιβιεράτου έµπροσθεν του πρώην δηµαρχείου Παλικής. Ο χώρος 
στάθµευσης θα έχει κοινή είσοδο – έξοδο στη νοτιοδυτική πλευρά του 
γηπέδου.  

2. Την τοποθέτηση στο αδιαµόρφωτο χώρο στάθµευσης τουλάχιστον δυο (2) 
στυλών ηλεκτροφωτισµού στην είσοδο-έξοδο και στο βορειοδυτικό σηµείο 
του γηπέδου. 

Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής οι ανωτέρω ρυθµίσεις να 
έχουν ισχύ τη θερινή περίοδο από 21-6 έως 15-9 εκάστου έτους χωρίς να 
απαιτείται νέα απόφαση  

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

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην πόλη του 
Ληξουρίου όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
επικαιροποιώντας την για το έτος 2013 απαλείφοντας την πρόταση για την 
µετατόπιση της πιάτσας ΤΑΞΙ από την οδό Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως στην οδό 
Παύλου ∆ελλαπόρτα ή εναλλακτικά εντός του λιµένα, κατόπιν διαβούλευσης και 
θετικής ανταπόκρισης των επαγγελµατιών οδηγών και της Λιµενικής αρχής. 

Κάνει αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου για εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων 
κάθε θερινή περίοδο η οποία καθορίζεται από 21-6 έως 15-9 εκάστου έτους. 

  
 

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



 
 

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην Τοπική 
Κοινότητα Σκάλας 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 84/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για τις δικές σας ενέργειες . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
Κοιν:  

1. Τοπική Κοινότητα Σκάλας 
2. ∆ηµοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων 
3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   
4. Αυτ. Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Τηλ: 2671022933 
Fax: 2671028515 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 
                   Αργοστόλι 26-6-2013 
                   Αριθ. Πρωτ.:  28667 

 
                
ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γνωµοδότηση για κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην Τοπική Κοινότητα 
Σκάλας 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 

6/2013 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας µε θέµα: «περί 
πεζοδρόµησης τµήµατος της κεντρικής λεωφόρου Σκάλας» µε την οποία οµόφωνα 
αποφασίζεται η ανανέωση της αριθ. 6/2012 προηγούµενης απόφασης περί 
πεζοδρόµησης της κεντρικής λεωφόρου Σκάλας από την κάτω πλατεία µέχρι το 
ξενοδοχείο “OKEAN VIEW”. Επίσης η οδός από την είσοδο του οικισµού στο 
Αργοστόλι (οικία Ρενιέρη) να γίνει διπλής κατεύθυνσης να απαγορευτεί δε η 
στάθµευση και η στάση. Ζητάει δε από τις αρµόδιες υπηρεσίες να µεριµνήσουν για 
την εφαρµογή της απόφασης αυτής και από το ∆ήµο να φροντίσει για την αναγκαία 
σηµατοδότηση . 

Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν 
θετικά σε ότι αφορά τα προτεινόµενα µε την προϋπόθεση να συµφωνεί µε τα 
ανωτέρω η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την 6/13 
απόφαση της Τοπικής κοινότητας Σκάλας την πρόταση του Προέδρου  και τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  

    ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά τις κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην Τοπική 
κοινότητα Σκάλας όπως ακριβώς αναφέρεται στην αριθ. 6/2013 απόφαση του 
συµβουλίου της Τοπικής κοινότητας µε την προϋπόθεση να συµφωνεί και η Τεχνική 
Υπηρεσία   

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



 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Βαλλιάνου πόλεως Αργοστολίου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 85/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  
1.∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (κα Λουκέρη) 
2. ∆ηµοτική κοινότητα Αργοστολίου 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 26647 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

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

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 85 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γνωµοδότηση σχετικά µε οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Βαλλιάνου πόλεως Αργοστολίου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε γνωµοδότηση για την οριοθέτηση 
κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Βαλλιάνου 
πόλεως Αργοστολίου 

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η    
 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ,   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,   
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Π Ρ Ο Σ  
Α) ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

   Σε συνέχεια του από αριθ. 24886/7-6-13 έγγραφου µας συντάχθηκε 
µελέτη για την διαχείριση της πλατείας Βαλλιάνου της πόλης του Αργοστολίου που 
αφορά την οριοθέτηση  χώρων ικανών προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων χωρίς να 
προσβάλλεται η κοινοχρησία της. 



Για το παραπάνω σκοπό και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
συντάχθηκε σχετικό σχέδιο βάσει του οποίου οριοθετήθηκε χωροταξικά η προς 
παραχώρηση συνολική έκταση του υποκείµενου χώρου της πλατείας.   

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη  

• Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) και του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/Α �/8-6-2006)  

• Κανονιστική Απόφαση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων η οποία έχει 
εγκριθεί µε τις αριθ. 131/12 και 302/12 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• N. 1080/1980 
• Ν. 1491/1984 
• Ν. 1043/1980 

• Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και του Ν. 2831/2000 (τρο̟ο̟οίηση των 
διατάξεων του Ν1577/85) 

• Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) 

• Ν. 2696/99 «̟ερί Κ.Ο.Κ.»άρ.34,47και48 

• Ν. 1828/89 

• Ν. 1900/90 

• Ν. 1337/83άρ.17,̟αράγραφος4 

• Ν. 1337/1983  άρθρο.6 

• Ν. 2300/95 

• Ν. 3254/04 

• Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ. 18/Α΄/1984) 

• Ν. 2218/1994 

• Β.∆. α̟ό 24/9/20-10-58 άρθρο 13 

• Π.∆. 267/21.8.1998–Φ.Ε.Κ.195Α 

• Ποινικός Κώδικας αρ.292 ̟αρ 1. 

• Α̟όφαση 52716/01 του Υ̟ουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 

• της Α̟όφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε Γ4α/Φ201/1791/1998 

• της εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ) 

• Α̟όφαση 78753 / 14573 / 86 του Υ̟ουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε  

• Α̟όφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν. 
2831/200 

 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ ΤΕ 
 
   Τον καθορισµό του συνολικού ̟ρος διάθεση ̟αραχωρούµενου χώρου για 
χρήση ανά̟τυξης τρα̟εζοκαθισµάτων στην κεντρική ̟λατεία Βαλλιάνου 
̟όλεως Αργοστολίου χωρίς να προσβάλλεται η κοινοχρησία της. 
 

Συγκεκριµένα οι συνολικοί ̟ρος διάθεση κοινόχρηστοι χώροι για την 
κατανοµή και οριοθέτηση των ̟αραχωρούµενων χώρων καθορίζονται στο 
συνηµµένο το̟ογραφικό διάγραµµα: 

 
 



α/α Περιγραφή Καθαρό εµβαδόν 

Τµήµα 1 Α-Β-Γ-∆-Ε-Α 971,71 τµ 

Τµήµα 2 Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Ζ2-Ζ4-Ζ3-Ζ1-Ζ 318,94 τµ 

Τµήµα 3 Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Ο1-Ο4Ο3-Ο2-Λ 538,83 τµ 

 

• Στη ̟λατεία καθορίζεται ενιαίο βάθος ̟ροβολής 14,50 µέτρα για όλα τα 
καταστήµατα ως ̟αραχωρείται µέχρι σήµερα. 

• ∆εν εµ̟οδίζεται η κυκλοφορία των συµβαλλόµενων ̟εζοδρόµων  

• ∆εν εµ̟οδίζεται η κυκλοφορία οχήµατος έκτακτης ανάγκης και ̟εζών.  

• Λήφθηκαν υ̟όψη τα φυσικά και τα τεχνικά όρια ό̟ως ̟.χ. δενδροφυτεύσεις  

• ∆εν ̟ροσβάλλεται η κοινοχρησία  της ̟λατείας, δεν καταλαµβάνεται 
̟οσοστό µεγαλύτερο του 50% του ελεύθερου χώρου της. 

 
Ο ̟αραχωρούµενος χώρος κατανέµεται και οριοθετείται, κατό̟ιν 

̟ρόσκλησης ̟ου θα αναρτηθεί α̟ό το ∆ήµο Κεφαλλονιάς για το σκο̟ό αυτό, 
για κάθε νόµιµη αίτηση λαµβάνοντας υ̟όψη τις σχετικές διατάξεις. 

 
Παρακαλούµε για την έγκριση των ̟αρα̟άνω µε το συνηµµένο σχέδιο ̟ου 

το συνοδεύει. 
 

 Αργοστόλι,  17-6-13 
 

             
                    Η εισηγήτρια 

 Θεωρήθηκε 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Ελένη Λουκέρη                                                                      
Πολιτικός Μηχανικός 

      Παναγής ∆ελακάς 
     Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη της επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σύµφωνα µε την 
ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Το µέλος της Επιτροπής Βανδώρος Παναγής δηλώνει ότι απέχει από την 
ψηφοφορία  λόγω κωλύµατος. 

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

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Γνωµοδοτεί σχετικά µε οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία Βαλλιάνου πόλεως Αργοστολίου σύµφωνα µε την 
ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στην τοπική Κοινότητα 
Σκάλας 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 86/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  
1.Κα Λιναρδάτου Αικατερίνη  
2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων (Κα Παπαθεοδωράτου) 
3. Τοπική Κοινότητα Σκάλας 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 26-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24831 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

  

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

 



 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 86 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στην τοπική Κοινότητα Σκάλας 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Παρόντες στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος ήταν ο κ. Λιναρδάτος, ο κ. 

Ιάκωβος Κουρκουµέλης (Τοπικός Σύµβουλος) και ο κ. Σκληρός Ιωάννης (πολίτης) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 24831/7-6-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τοπικής 
Οικονοµικής Ανάπτυξης σχετικά µε τη µετατόπιση περιπτέρου της Κας Λιναρδάτου 
Αικατερίνης στην Τοπική Κοινότητα Σκάλας κατόπιν αιτήσεως της 

Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής: 
Σύµφωνα µε την υπ’  αριθ. 4691/83/7-2-2012 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς 

παραχωρήθηκε άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου στον κ. Λιναρδάτο Αναστάσιο του 
Παναγή στο Τ.∆. Σκάλας πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων. 

Η θέση του νέου περιπτέρου καθοριζόταν µε την υπ’  αριθ. 42/2010 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ελειού – Πρόννων και υπήρχε σχετικό 
σκαρίφηµα αυτής, τα οποία σας αποστέλλουµε συνηµµένα. 

Με την παραπάνω αναφερόµενη σχετική αίτηση της η κυρία Λιναρδάτου 
Αικατερίνη, ως ασκούσα τη γονική µέριµνα του δικαιούχου της άδειας 
εκµετάλλευσης του περιπτέρου Λιναρδάτου Αναστάσιου, ζητά την µετατόπιση της 
θέσεως, βάσει και της αποφάσεως της Τοπικής Κοινότητας Σκάλας και για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτήν (σχετ. 2) 

Με το υπ’  αριθ. πρωτ. 13488/24-4-2013 έγγραφο της η ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών προτείνει την νέα θέση και επισυνάπτει σχετικό σχεδιάγραµµα αυτής 
(σχετ. 3) 

Την προτεινόµενη θέση την εγκρίνει τόσο η ΕΠΑΕ (σχετ. 4) όσο και το 
αστυνοµικό Τµήµα Ελειού – Πρόννων (σχετ. 5) 

Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από: 
Α) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆ 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε 

συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα 
Β) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1416/1984 και 
Γ) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1044/1971 



αλλά και µε όσα αναφέρονται τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, τα οποία σας 
αποστέλλουµε συνηµµένα παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε την 
µετατόπιση του περιπτέρου από την θέση που προβλεπόταν στην 42/2010 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων στην νέα προτεινόµενη 
θέση. 

                                                      Η αρµόδια υπάλληλος 
     Κυριακούλα Παπαθεοδωράτου 
Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά για την µετατόπιση 

περιπτέρου εφόσον υπάρχει θετική εισήγηση από τη αρµόδια υπηρεσία αλλά και από 
τα συνηµµένα στοιχεία προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις και 
έχουν γνωµοδοτήσει σχετικά όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση την εισήγηση 
της υπηρεσίας και τα συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αιτούµενη µετατόπιση 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Γνωµοδοτεί θετικά για τη µετατόπιση περιπτέρου του κ. Λιναρδάτου 
Αναστάσιου στην κάτω πλατεία της Σκάλας δίπλα από τα σκαλοπάτια και σε 
απόσταση πέντε µέτρων περίπου από την αρχική θέση που ορίσθηκε µε την υπ’  αριθ. 
42/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Ελειού Πρόννων όπως 
αυτή απεικονίζεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
διά του αριθ. πρωτ. 13488/24-4-2013 έγγραφου  της.  

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων - µουσικής στο 
κατάστηµα καφετέρια µπαρ του κ. Κορκού Κουρή Γεράσιµου στη Σκάλα ∆ηµ. 
Ενότητας Ελειού Πρόννων 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 87/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Κορκό Κουρή Γεράσιµο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 27-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24621 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  Τµήµα Αδειοδοτήσεων 

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 87 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας µουσικών οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα 
καφετέρια µπαρ του κ. Κορκού Κουρή Γεράσιµου στη Σκάλα  ∆ηµ. Ενότητας Ελειού 
Πρόννων 

 
Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Κορκού Κουρή Γεράσιµου και συνηµµένα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση αδείας µουσικών οργάνων – µουσικής στο 
κατάστηµα καφετέρια µπαρ στη Σκάλα ∆ηµ. Ενότητας Ελειού Πρόννων 

 Με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά και από τα συνηµµένα στοιχεία 
προκύπτει ότι πληρούνται οι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 
καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85 για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και τα 
συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι 
διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3463/06 καθώς  και της Υ.∆. Α5/3010/85  

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Την χορήγηση αδείας Μουσικών Οργάνων - µουσικής στο κατάστηµα 
καφετέρια µπαρ του κ. Κορκού Κουρή Γερασίµου στη Σκάλα ∆ηµ. Ενότητας Ελειού 
Πρόννων όπως αναφέρεται στην εισήγηση   σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 παρ. 4 Ν. 3463/06 και της Υ.∆. Α5/3010/85, 
επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σε αίτηµα για τοποθέτηση καπναγωγού σε κοινόχρηστο χώρο 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 88/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για ενηµέρωση σας . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 27-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24838 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                  κ. Ευστάθιο Σαγιαδινό  

  

τηλ: 2671022933                                                           Λιθόστρωτο και Χωραφά 
Φαξ: 2671028515                                                     Αργοστόλι 
e-mail:akatsiveli@gmail.com 

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 88 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σε αίτηµα για τοποθέτηση καπναγωγού σε κοινόχρηστο χώρο 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών της Επιτροπής την από 29-4-2013 αίτηση του κ. Ευσταθίου Σαγιαδινού µε την 
οποία ζητά την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 0,60Χ0,80 τ.µ. σε ύψος 3,15µ. για 
τοποθέτηση καπναγωγού στον κοινόχρηστο χώρο που του έχει ήδη χορηγηθεί για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.  

Η ανωτέρω αίτηση διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία δόµησης η οποία µε το αριθ. 
1362/16-5-2013 έγγραφο της απαντά ότι δεν προβλέπεται από την νοµοθεσία η 
έγκριση κατασκευής καπναγωγού σε κοινόχρηστο χώρο. 

 Με βάση τα ανωτέρω  ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να απορρίψουν το 
αίτηµα του κ. Σαγιαδινού διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πρόταση του 
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση και το αριθ. 
1362/16-5-2013 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Σαγιαδινού  επειδή δεν προβλέπεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στην εισήγηση . 

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



 
 
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 89/2013 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για τις δικές σας ενέργειες . 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:  

1. KNE Kεφαλονιάς και Ιθάκης 
Πλατεία Καµπάνας Αργοστόλι 

2. Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς κρατούµενους στην 
Τουρκία και το Κουρδιστάν 

3. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 27-6-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 24473, 24474, 25688 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                          προς  
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι                  
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη                                    

  

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

 



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 21η 

Ιουνίου  2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 89 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Στο Αργοστόλι, σήµερα 21η Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 26810/17-6-
2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:       ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.    Ευάγγελος Κεκάτος         1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός 

2.     Παναγής Βανδώρος                            2. Σταµούλης Κυριάκος  

      3.      Βαγιωνίτης Γεράσιµος   3.Κουρούκλης Ιωάννης  

4.      Κοκκόσης ∆ιονύσιος   4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Κωνσταντάκης Άγγελος  
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη της 

Επιτροπής τις κατωτέρω αιτήσεις µε τις οποίες ζητείται παραχώρηση κοινοχρήστου 
χώρου αναλυτικά ως εξής: 

1. την από 5-6-2013 αίτηση ΚΝΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης  µε την οποία ζητείται ο 
Κήπος του Νάπιερ την 7-9-2013 για την πραγµατοποίηση προφεστιβαλικής 
εκδήλωσης.  

2. την από 5-6-2013 αίτηση ΚΝΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης  µε την οποία ζητείται ο 
ένα µέρος της πλατείας Αργοστολίου για πραγµατοποίηση τουρνουά σκάκι 
ποδοσφαίρου κτλ εν όψει των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων της οργάνωσης . 

3. την αίτηση της  Επιτροπής Αλληλεγγύης για τους Πολιτικούς κρατούµενους 
στην Τουρκία και το Κουρδιστάν µε την οποία ζητούν κοινόχρηστο χώρο 1,5, 
τ.µ για συγκεκριµένες δραστηριότητες που αναγράφονται στην αίτηση. 

Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου γνωµοδότησε τα εξής: 
1. µε την αριθ. 68/2013 απόφαση της οµόφωνα γνωµοδότησε για την 

παραχώρηση µέρους της κεντρικής πλατείας  στην ΚΝΕ µε την προϋπόθεση 
µετά το πέρας να καθαριστεί και τακτοποιηθεί ο χώρος 

2. µε την αριθ. 66/2013 απόφαση της οµόφωνα γνωµοδότησε για την 
παραχώρηση του κήπου του Νάπιερ στην ΚΝΕ µε την προϋπόθεση µετά το 
πέρας να καθαριστεί και τακτοποιηθεί ο χώρος 

3. µε την αριθ. 69/2013 απόφαση της οµόφωνα γνωµοδότησε για την 
παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 1,5 τ.µ στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για 
τους Πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν κοντά στη 
Φιλαρµονική σχολή Αργοστολίου 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν θετικά στα αιτήµατα µε 
βάση τις αποφάσεις  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 
αιτήµατα τις αποφάσεις της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου την πρόταση του 
Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10  
 



    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση µε τους όρους και προϋποθέσεις που καθόρισε η 
∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου. 

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


