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ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση: i) βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας
τουριστικού τραίνου κατόπιν αιτήσεως του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου ii) του συνολικού
µήκους της διαδροµής και iii) του καθορισµού του χώρου αφετηρίας

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 53/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1.κ. Λυκούδη Σπυράγγελο
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
3. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 53/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση: i) βεβαίωσης βατότητας οδών κυκλοφορίας τουριστικού
τραίνου κατόπιν αιτήσεως του κ. Λυκούδη Σπυράγγελου ii) του συνολικού µήκους της
διαδροµής και iii) του καθορισµού του χώρου αφετηρίας
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Παρούσα κατά τη συζήτηση του θέµατος ήταν η Γενική Γραµµατέας ∆ήµου Κεφαλλονιάς Κα
Κυριακή Νικολαϊδου
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την αριθ. 15585/2012 αίτηση του κ. Λυκούδη
Σπυράγγελου για έγκριση χορήγησης βατότητας της διαδροµής επί των παρακάτω οδών για
την κυκλοφορία ενός (1) τουριστικού τρένου : Ιωάννου Μεταξά – Αγνή Μεταξά – Ελλ
Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Κεντρ. Πλατεία Λεωφ. Βεργωτή – πυροσβεστική –
ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά συνολικού µήκους 4,7 χιλιόµετρα µε εναλλακτική
διαδροµή στην περίπτωση που η κεντρική πλατεία είναι κλειστή
Ιωάννου Μεταξά (αφετηρία) – Αγνή Μεταξά – Ελλ. Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Ιωσ.
Μοµφεράτου – Ιωάν. Μεταξά- Αντ. Τρίτση – Ρόκου Βεργωτή – Λεωφ. Βεργωτή –
Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ - Αντ. Τρίτση Ιωάννου Μεταξά, συνολικού µήκους 4,9 χλµ.
Συνηµµένα προσκοµίσθηκαν:
• Η αριθ. 19114/15-5-2012 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας µε την οποία είναι
επιτρεπτή η ειδική διαδροµή για το τουριστικό τραίνο από πλευράς επιφάνειας
κύλισης, ακτινών καµπυλότητας, αντοχής, κλίσης του οδοστρώµατος και
δυνατότητας ελιγµών στην συγκεκριµένη διαδροµή µε αφετηρία το χώρο απέναντι
από το ξενοδοχείο KEFALONIAN STAR επί της Ι. Μεταξά.
• Η από 14-5-2012 γνωµοδότηση του συγκοινωνιολόγου κ. Ευάγγελου Ματσούκη
καθηγητή πανεπιστηµίου Πατρών µε την οποία προτείνεται η χορήγηση της σχετικής
έγκρισης για την κυκλοφορία και 2ου τουριστικού τραίνου στο Αργοστόλι
• Σχετ. σχέδιο µε την αιτούµενη ειδική διαδροµή
• Η υπ’ αριθ. 690/26-5-2010 απόφαση του ΕΟΤ Κεφαλληνίας σχετικά µε την έγκριση
θέσης σε κυκλοφορία και ειδικής διαδροµής τουριστικού τραίνου που είναι ήδη σε
κυκλοφορία
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε εισήγηση της αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω και
σύµφωνα µε το Ν. 2696/99 άρθρο 52, Ν. 3852/10 άρθρο 73 και την υπ΄ αριθ. Α48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ 1026/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 16753/08 (ΦΕΚ
1726Β/28-8-2008 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών

όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κ.λ.π προτείνει στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφανθεί θετικά όσον αφορά την κυκλοφορία του
συγκεκριµένου τουριστικού τραίνου µε αριθ. κυκλοφορίας ΧΝΖ 4060, στην ειδική διαδροµή
χωρίς ενδιάµεσες στάσεις:
Ιωάννου Μεταξά – Αγνή Μεταξά – Ελλ Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Κεντρ. Πλατεία
Λεωφ. Βεργωτή – πυροσβεστική – ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά συνολικού
µήκους 4,7 χιλιόµετρα µε εναλλακτική διαδροµή στην περίπτωση που η κεντρική πλατεία
είναι κλειστή
Ιωάννου Μεταξά (αφετηρία) – Αγνή Μεταξά – Ελλ. Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Ιωσ.
Μοµφεράτου – Ιωάν. Μεταξά- Αντ. Τρίτση – Ρόκου Βεργωτή – Λεωφ. Βεργωτή –
Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ - Αντ. Τρίτση Ιωάννου Μεταξά, συνολικού µήκους 4,9 χλµ.
Με τα εξής περιοριστικά µέτρα:
-Στην περίοδο αιχµής (∆εκαπενταύγουστος) χωρίς επιπρόσθετη απόφαση ο ∆ήµος να
διακόπτει αν παραστεί ανάγκη προσωρινά την κυκλοφορία του τουλάχιστον τις κρίσιµες
ώρες 14:30 – 15:30
- Να υποβληθεί από τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες των τουριστικών τραίνων µε µέριµνα
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ο χρονικός προγραµµατισµός της ηµερήσιας κυκλοφορίας τους
µε µικρή χρονική διαφορά φάσης (ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη συσσώρευση τους στο
οδικό δίκτυο της πόλης).
- Να ληφθούν επιπρόσθετα µέτρα ουσιαστικής απαγόρευσης της στάθµευσης οχηµάτων σε
όλες τις µεγάλες διασταυρώσεις κυρίως στην οδό Μοµφεράτου (τουλάχιστον 20µ. ένθεν και
ένθεν αυτών).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την νοµοθεσία υπ΄ αριθ. Α48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ 1026/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 16753/08 (ΦΕΚ
1726Β/28-8-2008 απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
όπως ισχύει περί τεχνικών προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κ.λ.π, η οποία έχει ως εξής:
Για την παροχή έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδροµή
υποβάλλεται στον ΕΟΤ βεβαίωση του οικείου ∆ήµου περί i) της βατότητας των οδών
κυκλοφορίας του τουριστικού τραίνου ii) του συνολικού µήκους της διαδροµής και iii) του
καθορισµού του χώρου αφετηρίας. Ως βατότητα νοείται η εξασφάλιση της δυνατότητας
ασφαλούς κυκλοφορίας των τουριστικών τραίνων από άποψη επιφάνειας κύλισης, είδους,
πάχους και αντοχής, γεωµετρικών στοιχείων (όπως ακτίνα καµπυλότητας, κλίση, χώρος
ελιγµών) της οδού σε όλο το µήκος της διαδροµής».
Η συνολική διαδροµή δεν υπερβαίνει τα δεκαέξι χιλιόµετρα από και µέχρι την αφετηρία
(κυκλική διαδροµή).
Η αφετηρία βρίσκεται σε ειδικά προς τούτο καθορισµένο χώρο από τον οικείο ΟΤΑ. Ο χώρος
αυτός απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε µέτρα από αφετηρία ή στάση αστικής ή υπεραστικής
γραµµής ΚΤΕΛ ή από θέση στάθµευσης (πιάτσα) Ε∆Χ αυτοκινήτων ή αµαξιδίων.
Τα µέλη της επιτροπής λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καλούνται να αποφασίσουν
σχετικά.
Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο κ. Σκλαβούνος ιδιοκτήτης τουριστικού τραίνου σε
εγκεκριµένη ειδική διαδροµή εντός της πόλεως Αργοστολίου, ο οποίος παρέθεσε έγγραφο
υπόµνηµα ότι έχει προτεραιότητα λόγω πρότερης αίτησης του για την ίδια διαδροµή µε
δεύτερο δικό του τραίνο.
Ωστόσο η αίτηση αυτή δεν εγχειρίστηκε ποτέ σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ∆ήµου,
µε δική του υπαιτιότητα, όπως εγγράφως έχει απαντηθεί υπηρεσιακά στον κ. Σκλαβούνο.
Συνεπώς θεωρείται ουδέποτε ληφθείσα όπως του δήλωσε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.
Σαββαόγλου.
Η Γενική Γραµµατέας του ∆ήµου Κα Νικολαϊδου παρέθεσε στην Επιτροπή την ορθή
διαδικασία που προβλέπεται από τη νοµοθεσία να τηρείται από τους ΟΤΑ και εν συνεχεία
από τον ΕΟΤ για την έγκριση ειδικής διαδροµής και θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού
τραίνου: «Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προωθείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η
οποία εγκρίνει τη βατότητα, το συνολικό µήκος της διαδροµής και την αφετηρία µε τις όποιες
παρατηρήσεις και παραπέµπει το θέµα εισηγούµενη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµπεριλαµβάνει τα συνηµµένα: εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής και Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και διαβιβάζεται µέσω του ενδιαφεροµένου
ιδιώτη στον ΕΟΤ. Μόνο µετά από αυτή την απόφαση (πλήρη) ο ΕΟΤ δύναται να προχωρήσει
σε δική του απόφαση».
Το λόγο πήρε ο δικηγόρος του κ. Λυκούδη, ο κ. Λυκούδης Ιωάννης ο οποίος αναφέρει ότι για
πρώτη φορά τηρήθηκε η τυπική διαδικασία. Επεσήµανε ότι αφού ο συγκοινωνιολόγος
καθηγητής κ. Ματσούκης γνωµοδοτεί για δεύτερο τραίνο δεν υπάρχει πρόβληµα εξέτασης
του αιτήµατος.
Ο κ. Σαµούρης συµφωνεί µε τη βατότητα, διαφωνεί µόνο όσον αφορά την προτεινόµενη
αφετηρία και προτείνει να καθορισθεί είκοσι µέτρα πίσω από το υφιστάµενο τραίνο του κ.
Σκλαβούνου.
Ο κ. Καµπίτσης αναφέρει ότι οι όποιες επιχειρηµατικές δραστηριότητες πρέπει να γίνονται
υπέρ του Κεφαλλονίτικου λαού. Επί του παρόντος επειδή δεν γνωρίζει αν η συγκεκριµένη
επιχειρηµατική δραστηριότητα εξυπηρετεί το συµφέρον των Κεφαλλονιτών πρέπει να γίνει
επικοινωνία µε τους επαγγελµατίες και προτείνει να αναβληθεί το θέµα ώστε να
ενηµερωθούν καλύτερα τα µέλη
Ο κ. Αραβαντινός αναφέρει ότι εφόσον έχουµε εισήγηση του καθηγητή κ. Ματσούκη ότι δεν
επιβαρύνει το δεύτερο τραίνο τον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης του Αργοστολίου και
εφόσον έχουµε και θετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου η επιτροπή µπορεί
να βασιστεί στα ανωτέρω. Όσον αφορά την πρόταση αφετηρίας της Τεχνικής Υπηρεσίας τον
βρίσκει σύµφωνο.
Ο κ. Μοσχονάς αναφέρει ότι εφόσον έχουν κατατεθεί τα νόµιµα δικαιολογητικά είναι θετικός
στην αίτηµα.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής
Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση µε συνηµµένα
δικαιολογητικά, καθώς και τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. Α- 48191/3257/31-7-2000 (ΦΕΚ
1026/Β) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 16753/08 (ΦΕΚ 1726Β/28-8-2008 απόφασης
των υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη βατότητα της ειδικής διαδροµής χωρίς ενδιάµεσες στάσεις:
Ιωάννου Μεταξά – Αγνή Μεταξά – Ελλ Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Κεντρ. Πλατεία
Λεωφ. Βεργωτή – πυροσβεστική – ΚΤΕΛ – Αντ. Τρίτση – Ιωάννου Μεταξά συνολικού
µήκους 4,7 χιλιόµετρα µε εναλλακτική διαδροµή στην περίπτωση που η κεντρική πλατεία
είναι κλειστή
Ιωάννου Μεταξά (αφετηρία) – Αγνή Μεταξά – Ελλ. Ερυθρού Σταυρού – Ριζοσπαστών – Ιωσ.
Μοµφεράτου – Ιωάν. Μεταξά- Αντ. Τρίτση – Ρόκου Βεργωτή – Λεωφ. Βεργωτή –
Πυροσβεστική – ΚΤΕΛ - Αντ. Τρίτση Ιωάννου Μεταξά, συνολικού µήκους 4,9 χλµ.
όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που διαβιβάσθηκε µε το
αριθ. 19276/16-5-2012 έγγραφο και την αριθ. 19114/15-5-2012 βεβαίωση της.
Ως αφετηρία του τουριστικού τραίνου ορίζεται ο χώρος απέναντι από το ξενοδοχείο
KEFALONIAN STAR επί της Ι. Μεταξά.
Όσον αφορά την αφετηρία ο κ. Σαµούρης ψηφίζει την πρόταση του δηλαδή 20 µέτρα πίσω
από το υφιστάµενο τραίνο του κ. Σκλαβούνου
Ο κ. Καµπίτσης ψηφίζει την πρόταση του για αναβολή του θέµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 7-6-2012
Αριθ. Πρωτ.: 18513
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Κεφαλλονιάς

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση για αποδοχή ερευνητικού προγράµµατος Πανεπιστηµίου Πατρών µε
θέµα «∆ιερεύνηση Κυκλοφοριακών Προβληµάτων οικισµού Πόρου»

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 54/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου
Τµήµα Α΄
Υπόψη κ. Ευάγγελου Κουφού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 54/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση για αποδοχή ερευνητικού προγράµµατος Πανεπιστηµίου Πατρών µε θέµα
«∆ιερεύνηση Κυκλοφοριακών Προβληµάτων οικισµού Πόρου»
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθ. 18513/11-5-2012 έγγραφο της ∆/νσης
τεχνικών Υπηρεσιών µε συνηµµένη εισήγηση και ένα αντίγραφο του ερευνητικού
προγράµµατος «∆ιερεύνηση Κυκλοφοριακών Προβληµάτων Οικισµού Πόρου» για σχετική
γνωµοδότηση
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο του ερευνητικού προγράµµατος, το πρόγραµµα περιλαµβάνει σε
γενικές γραµµές:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Πρόταση Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων (µονοδροµήσεις κτλ) και κυκλοφοριακή
Σήµανση στο κέντρο του οικισµού
3. Τοπικές κυκλοφοριακές διαµορφώσεις σε κρίσιµους κόµβους
Ειδικότερα περιλαµβάνει τη δηµιουργία πλέγµατος µονοδρόµων στο κέντρο του
οικισµού για την οµαλοποίηση των εσωτερικών κυκλοφοριακών κινήσεων και
διοχέτευση της κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων από την Περιφερειακή οδό.
Περιλαµβάνει επίσης την κυκλοφοριακή σήµανση στο κεντρικό τµήµα του οικισµού
καθώς και τη διαµόρφωση σε δύο κρίσιµους κόµβους. Σηµειώνεται ότι έχει ληφθεί
υπόψη και η πρόταση της Υπηρεσίας µας για προσωρινή παραµονή φορτηγών
οχηµάτων στο λιµάνι του Πόρου αµέσως µετά την αποβίβαση τους και η χωροθέτηση
χώρου προσωρινής παραµονής
Λόγω του ότι το ερευνητικό πρόγραµµα
Α. έχει εκπονηθεί σε προηγούµενα έτη
Β. τα περιεχόµενα του ικανοποιούν τις συµβατικές απαιτήσεις και,
Γ. πολλές από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις έχουν ήδη εφαρµοστεί µε επιτυχία
Εισηγούµαστε
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 τη θετική σας γνωµοδότηση για την
αποδοχή του ερευνητικού προγράµµατος και την προώθηση του για παραλαβή στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της τεχνικής
Υπηρεσίας µε συνηµµένο αντίγραφο του ερευνητικού προγράµµατος «∆ιερεύνηση

Κυκλοφοριακών Προβληµάτων Οικισµού Πόρου», τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά για την αποδοχή του ερευνητικού προγράµµατος ∆ιερεύνηση
Κυκλοφοριακών Προβληµάτων Οικισµού Πόρου» όπως συντάχθηκε από το Πανεπιστήµιο
Πατρών, σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας (αρµόδιος µηχανικός κ.
Κουφός)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.: 20504, 20757
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: 1. Κα Παπαδάτου Λαµπρινή
2. κ. Βρεττό Ιωάννη

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην Αγία
Ευφηµία

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 55/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλάρου
2. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου
3. Γρ. Κοινοχρήστων χώρων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 55/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στην Αγία Ευφηµία
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής για σχετική γνωµοδότηση: 1)την αριθ. 20504/24-52012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου 3,68 τ.µ στο
όνοµα της Κας Παπαδάτου Λαµπρινής στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας όπως αυτός
αποτυπώνεται στα τοπογραφικά Τ1 και Τ2 που συντάχθηκαν από τον κ. Γεράσιµο Γονατά
Πολιτικό Μηχανικό και 2) την αριθ. 20757/25-5-2012 εισήγηση για παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 4,82 τ.µ. στο όνοµα Ιωάννη Βρεττού στην Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ευφηµίας όπως αυτός αποτυπώνεται στα τοπογραφικά Τ1 και Τ2 που συντάχθηκαν από τον
κ. Γεράσιµο Γονατά Πολιτικό Μηχανικό
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.
3852/10 και τις ανωτέρω εισηγήσεις µε τα συνηµµένα τοπογραφικά
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί υπέρ της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας
Ευφηµίας όπως αυτός αποτυπώνεται στα τοπογραφικά Τ1 και Τ2 που συντάχθηκαν από τον
κ. Γεράσιµο Γονατά Πολιτικό Μηχανικό α)στην Κα Παπαδάτου Λαµπρινή, 3,68 τ.µ και β)
στον κ. Βρεττό Ιωάννη 4,82 τ.µ
Με την παρούσα ανακαλείται η αριθ. 11/2012 προηγούµενη απόφαση µας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.:19770
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Αλληλεγγύης για τους
πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία και στο
Κουρδιστάν
Τζαβέλλα 3
10681 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Αργοστόλι

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 56/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. Γρ. Κοινοχρήστων χώρων
3. ∆ηµοτική Koινότητα Αργοστολίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 56/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στο Αργοστόλι
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 17-5-2012 αίτηση της Επιτροπής
Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούµενους στην Τουρκία και στο Κουρδιστάν για
παραχώρηση χώρου εκτάσεως δύο τετραγωνικών µέτρων στο Αργοστόλι από αρχές Ιουλίου
µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου για να το χρησιµοποιήσουν κάνοντας ζωγραφική σώµατος
(Τατουάζ – Χέννα) και κοτσιδάκια στους τουρίστες. Τα έσοδα από την παραπάνω εργασία θα
διατεθούν για τις δαπάνες και την ιατρική περίθαλψη των πολιτικών κρατουµένων που έχουν
σκαρτευτεί λόγω των βασανιστηρίων και των απάνθρωπων επιθέσεων στην Τουρκία και το
Κουρδιστάν.
Το ανωτέρω αίτηµα τίθεται υπόψη των µελών για σχετική γνωµοδότηση.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση και τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί υπέρ της παραχώρησης κοινοχρήστου στο Αργοστόλι δύο τετραγωνικών µέτρων
στην οδό Ριζοσπαστών σε συνεννόηση µε το τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών
δραστηριοτήτων.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 8-6-2012
Αριθ. Πρωτ.: 21745, 20965
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 57/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 57/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Χωροθέτηση τµηµάτων αιγιαλού προς ενοικίαση
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το έγγραφο της Προϊσταµένης της Νοµικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου Κας Χριστοφοράτου σχετικά µε τη χωροθέτηση τµηµάτων
αιγιαλού αναλυτικά ως εξής:
ΘΕΜΑ:

Παραχώρηση τµηµάτων 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
Αποκέντρωσης

και Οικονοµικών

και

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

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών

Κοινή Υπουργική Απόφαση

των

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 των τµηµάτων αιγιαλού για την
απλή χρήση αυτού, όπως απεικονίζονται στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Παραλία Πετανών
έµπροσθεν ιδιοκτ.
Πετράτου Ερασµίας
(απευθείας κατόπιν
αιτήσεως του)
Παραλία Πετανοί
Έµπροσθεν
εστιατορίου µε την
επωνυµία
«ΞΟΥΡΑΣ» ιδιοκτ.
Γρηγόρη
Παντόπουλου
(απευθείας κατόπιν
αιτήσεως του)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ

Οµπρέλεςξαπλώστρες-

Όσα η προβολή του

Οµπρέλες-ξαπλώστρες

Όσα η προβολή του

ΤΙΜΗ ΘΕΣΗΣ

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
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.:18556
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: κ. Αλυσανδράτο Ανδρέα

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Αλυσανδράτου Ανδρέα του ∆ιονυσίου ο οποίος
ζητά άδεια για κατασκευή στεγάστρου σε ∆ηµοτικό Χώρο

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 58/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (Κα Βλάχου)
2.Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων
3. ∆ηµοτική Ενότητα Πυλαρέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 58/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Αλυσανδράτου Ανδρέα του ∆ιονυσίου ο οποίος ζητά
άδεια για κατασκευή στεγάστρου σε ∆ηµοτικό Χώρο
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 27-3-2012 αίτηση του κ. Αλυσανδράτου
Ανδρέα ο οποίος ζητά άδεια για κατασκευή σκεπάστρου σε ∆ηµοτικό χώρο για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων για την επιχείρηση του (Εστιατόριο ΦΟΙΝΙΚΑΣ). Με την αριθ. 37/2012
προηγούµενη απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανέβαλε τη λήψη απόφασης και
έκανε παραποµπή στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Τµήµα Εµπορικής ∆ραστηριότητας του
∆ήµου για σχετική γνωµοδότηση. Οι ανωτέρω υπηρεσίες µε έγγραφα τους εισηγούνται ότι η
αιτούµενη κατασκευή δεν είναι νόµιµη διότι µε βάση τη νοµοθεσία απαγορεύεται σε
κοινόχρηστο χώρο η κατασκευή στεγάστρου µε κατακόρυφα στηρίγµατα για την
εξυπηρέτηση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί µόνιµη κινητή
κατασκευή οριζοντίου αναπτύξεως και παρεµποδίζει την οµαλή διέλευση των πεζών από το
πεζοδρόµιο και τη διασφάλιση της ελεύθερης χρήσης του ως κοινόχρηστου χώρου.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να απορρίψουν το αίτηµα
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση τις εισηγήσεις των
υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει το αίτηµα του κ. Αλυσανδράτου για κατασκευή στεγάστρου πάνω από
κοινόχρηστο χώρο διότι δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε τις
εισηγήσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.:13469
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: κ. Μελισαράτο Κων/νο

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Μελισαράτου ο οποίος ζητά άδεια για
τοποθέτηση µεταλλικών εµποδίων σε πεζόδροµο.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 59/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Σπ. Παρίση)
3.Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων
4. ∆ηµοτική Αστυνοµία
5. ∆ηµοτική Kοινότητα Αργοστολίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως του κ. Μελισαράτου ο οποίος ζητά άδεια για τοποθέτηση
µεταλλικών εµποδίων σε πεζόδροµο
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 6-4-2012 αίτηση του κ. Μελισσαράτου
Κων/νου ο οποίος ζητά άδεια για τοποθέτηση µεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδροµίου
στην οδό Βύρωνος και Λεωφ. Βεργωτή που βρίσκεται το κατάστηµα Vodafon (στο άκρο του
πεζοδροµίου και σε µήκος όσο η πρόσοψη του καταστήµατος).
Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της τοποθέτησης µε την απαραίτητη προϋπόθεση να
είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για τα πεζοδρόµια:
- Να παραµένει ενεργό καθαρό πεζοδρόµιο 1,50 µ. χωρίς εµπόδια
- Τα κολωνάκια να είναι εµφανή τη νύχτα µε ειδικά αντανακλαστικά υλικά έντονης
αντίθεσης και να είναι καλά στερεωµένα
- Να µην εµποδίζουν την διέλευση των πεζών και τη στάθµευση οχηµάτων (όπου
επιτρέπεται)
- Γενικότερα προτείνονται σωληνωτά σχήµατος Π µε καµπύλες στις γωνίες ως τα πιο
ασφαλή.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να αποφασίσουν σχετικά και προτείνει
να πραγµατοποιηθούν µε δαπάνες του αιτούντος και τοποθέτηση από τις υπηρεσίες του
∆ήµου
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση την εισήγηση και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί υπέρ της τοποθέτησης µεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδροµίου στην οδό
Βύρωνος και Λεωφ. Βεργωτή που βρίσκεται το κατάστηµα Vodafon (στο άκρο του
πεζοδροµίου και σε µήκος όσο η πρόσοψη του καταστήµατος) υπό τις προϋποθέσεις που
ορίζει η Τεχνική Υπηρεσία.

Οι δαπάνες όσον αφορά την τοποθέτηση να πραγµατοποιηθούν από τον αιτούντα και η
τοποθέτηση να γίνει από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.:16172
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: κα Μοσχονά Μ.
Λειβαδά 3-4 & Λασκαράτου
Αργοστόλι

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Μοσχονά Μ. για τοποθέτηση πλαστικών
κώνων και επαναχάραξη κίτρινης γραµµής

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 60/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση
1. Γρ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου
2. ∆/νση τεχνικών Υπηρεσιών (κ. Σπ. Παρίση)
3.Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων
4. ∆ηµοτική Αστυνοµία
5. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 60/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Μοσχονά Μ. για τοποθέτηση πλαστικών κώνων και
επαναχάραξη κίτρινης γραµµής
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 31-5-2012 αίτηση της Κας Μοσχονάς Μ.
για τοποθέτηση πλαστικών κώνων, χάραξη κίτρινης γραµµής και κατασκευή ράµπας
µπροστά από την ιδιοκτησία της στη συµβολή των δηµοτικών οδών Λειβαδά 3-5 και
Λασκαράτου στο Αργοστόλι.
Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν αυτοψίας εισηγείται προσωρινά για τη διευκόλυνση πρόσβασης
παιδικού αµαξιδίου στη φερόµενη ιδιοκτησία την τοποθέτηση τριών (3) πλαστικών κώνων
κατάλληλων για οδοσήµανση και την επαναχάραξη κίτρινης γραµµής στο οδόστρωµα στη
συµβολή των δηµοτικών οδών Λειβαδά 3-5 και Λασκαράτου η οποία δεν είναι εµφανή,
ύστερα από επισκευή του οδοστρώµατος.
Όσον αφορά την κατασκευή ράµπας σύµφωνα µε τον ΓΟΚ δεν επιτρέπεται µόνιµη
κατασκευή στο πεζοδρόµιο.
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση την εισήγηση και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί υπέρ της ικανοποίησης του αιτήµατος της κας Μοσχονάς Μ. σύµφωνα µε την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

Αργοστόλι 11-6-2012
Αριθ. Πρωτ.:16172
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100,
Αργοστόλι
Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη
: 2671022933
: 2671028515
@:dpaliki2@otenet.gr

ΠΡΟΣ: κα Καµηλάτου Βαρβάρα
Αργοστόλι

ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Καµηλάτου Βαρβάρας του Ευσταθίου για
χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην περιοχή Λουρδάτων ∆.Ε Λειβαθούς

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 61/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση

Τµήµα Αδειοδοτήσεων και
Ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 6η Ιουνίου 2012.
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 61/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση επί αιτήσεως της Κας Καµηλάτου Βαρβάρας του Ευσταθίου για χορήγηση
αδείας κινητής καντίνας στην περιοχή Λουρδάτων ∆.Ε Λειβαθούς
Στο Αργοστόλι, σήµερα 6 Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 21431/30-5-2012 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 οκτώ (8) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Σάββας Σαββαόγλου
1. Άγγελος Μαρκέτος
2. Παναγής Βανδώρος
3. ∆ηµήτριος Φιοραβάντες
4.
Σπυρίδων Σαµούρης
5.
Αλέξανδρος Μοσχονάς
6.
∆ιονύσιος Αραβαντινός
7.
Βασίλειος Καµπίτσης
8.
Γεώργιος Θωµάς
Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 30-5-2012 αίτηση της Κας Καµηλάτου
Βαρβάρας για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας σε σταθερό σηµείο στην περιοχή
Λουρδάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς.
Με εισήγηση του ο Προϊστάµενος Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών
δραστηριοτήτων εισηγείται την απόρριψη του αιτήµατος διότι είναι εκπρόθεσµη αφού
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οι αιτήσεις πλανοδίου στάσιµου εµπορίου υποβάλλονται εντός του
Ιανουαρίου.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε την αίτηση την εισήγηση και τις
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Απορρίπτει την αίτηση της Κας Καµηλάτου Βαρβάρας για χορήγηση αδείας κινητής καντίνας
σε σταθερό σηµείο στην περιοχή Λουρδάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς για τους
λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

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

