
 

 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 118/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν:          1. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
       2. Αυτοτελές Τµήµα Τουριστική Ανάπτυξης 
       3. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 14-10-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 44172 
∆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 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 118 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε κατασκευή ράµπας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 48224/3-10-
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.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος     3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                       4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εκτός ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Επιτροπής το 

έγγραφο του τµήµατος Τουριστικής Ανάπτυξης µε το οποίο ζητείται να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για κατασκευή ράµπας που να διευκολύνει όσους 
αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα και χρησιµοποιούν ειδικά αµαξίδια στην 
κάθετη απευθείας πρόσβαση στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου από την 21η Μαίου 
στο σηµείο που είναι κενό τραπεζοκαθισµάτων. Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
µε την αριθ. 118/2013 απόφαση του συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας γνωµοδοτεί 
θετικά. 

Τα µέλη της Επιτροπής καλούνται να γνωµοδοτήσουν σχετικά  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, το έγγραφο του τµήµατος τουριστικής ανάπτυξης και την 
118/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου 

          

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί θετικά όσον αφορά την κατασκευή ράµπας που να διευκολύνει 
όσους αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα και χρησιµοποιούν ειδικά αµαξίδια στην 
κάθετη απευθείας πρόσβαση στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου από την 21η Μαίου 
στο σηµείο που είναι κενό τραπεζοκαθισµάτων. 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άδεια κινητής καντίνας του κ. Ιωαννάτου Γεώργιου στην 
παραλία Πετανών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 119/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Ιωαννάτο Γεώργιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 11-10-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 47111 
∆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 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η Οκτωβρίου 
2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 119 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για άδεια κινητής καντίνας του κ. Ιωαννάτου Γεώργιου στην 
παραλία Πετανών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 48224/3-10-2013 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.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος             3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                       4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της 

Επιτροπής την αίτηση του κ. Ιωαννάτου Γεώργιου  και συνηµµένα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση αδείας κινητής καντίνας στην παραλία Πετανών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 80 Ν. 
3463/06.  

Από το τµήµα αδειοδοτήσεων εστάλη θετική εισήγηση δεδοµένου ότι η καντίνα 
παραχωρήθηκε στον ανωτέρω ενδιαφερόµενο κατόπιν δηµοπρασίας από το ∆ήµο. 

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10 την αίτηση καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

 

          ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Χορηγεί στον κ. Ιωαννάτο Γεώργιο άδεια λειτουργίας κινητής καντίνας  στην παραλία 
Πετανών ∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής επειδή πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις 
. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί ενστάσεως του κ. Ελευθερίου Φωκά κατά της 109/2013 
προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 120/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: κ. Φωκά Ελευθέριο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 11-10-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 45631 
∆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 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 120 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης επί ενστάσεως του κ. Ελευθερίου Φωκά κατά της 109/2013 
προηγούµενης απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 48224/3-10-
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.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος     3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                       4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Παρών στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος ήταν ο κ. Φωκάς 

Ελευθέριος και ο δικηγόρος του κ. Κρητικός. 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την από 23-9-2013 ένσταση του κ. Ελευθερίου Φωκά του Νικολάου 
κατά της 109/2013 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής µε την οποία είχε 
αποφασιστεί προσωρινή ανάκληση της αδείας λειτουργίας του καταστήµατος µε την 
επωνυµία Pub Old House λόγω τροποποίησης υγειονοµικών όρων µε διάφορες 
υγειονοµικές παραβάσεις. 

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η από 23-9-2013 ένσταση του κ. Φωκά η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.  

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της εισήγηση του τµήµατος 
αδειοδοτήσεων µε την οποία εισηγείται τη µη αποδοχή της ένστασης εάν δεν 
προσκοµιστεί νέα υγειονοµική έκθεση που να αναφέρει ότι το κατάστηµα έχει 
επανέλθει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Υγιεινής. 

Το λόγο πήρε ο κ. Φωκάς ο οποίος υποστήριξε ότι τα σχέδια των κατόψεων 
παραµένουν ίδια όπως ακριβώς προσκοµίστηκαν όταν εξέδωσε την αρχική του άδεια 
προ δεκατριών ετών. Επίσης έχει κατά το παρελθόν επισκεφθεί η ∆/νση Υγείας το 
κατάστηµα του και δεν έχει επισηµάνει αντίστοιχο πρόβληµα.  

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατανοεί το αίτηµα του κ. Φωκά πλην όµως η 
νοµοθεσία είναι ξεκάθαρη, δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε και προτείνει στα µέλη 
να αποφασίσουν σύµφωνα µε την εισήγηση.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10, την ένσταση του κ. Φωκά, την εισήγηση του τµήµατος 
αδειοδοτήσεων καθώς  και τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 

 

           

   ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 



 
Κάνει αποδεκτή την εισήγηση του τµήµατος αδειοδοτήσεων και απορρίπτει την 
ένσταση του κ. Φωκά Ελευθέριου κατά της 109/2013 προηγούµενης απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής διότι δεν έχει προσκοµίσει νέα υγειονοµική έκθεση που 
να αναφέρει ότι το κατάστηµα έχει επανέλθει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης 
Υγιεινής.  
  

. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε αλλαγή αφετηρίας – τερµατισµού τουριστικού τραίνου σε 
ήδη εγκεκριµένη διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ν.Α. 
Σκλαβούνου 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 121/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. Ρουχωτά) 
          2. κ. Νικ. Αρχ. Σκλαβούνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 11-10-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 36851, 42823 
∆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 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 121 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε αλλαγή αφετηρίας – τερµατισµού τουριστικού τραίνου σε ήδη 
εγκεκριµένη διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου κατόπιν αιτήσεως του κ. Ν.Α. 
Σκλαβούνου 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 48224/3-10-
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.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος     3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                       4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Παρών στη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος ήταν ο κ. Σκλαβούνος 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την από 7-8-2013 αίτηση του κ. Νικολάου Αρχ. Σκλαβούνου Ε.Π.Ε µε 
την οποία ζητά αλλαγή αφετηρίας – τερµατισµού τουριστικού τραίνου του µε αριθ. 
κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446 σε ήδη εγκεκριµένη διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου. 
Συγκεκριµένα ζητά χώρο έναντι των καταστηµάτων Χαρ. Κοκκόση και Μιχ. 
Παπαδάτου επί της οδού Ι. Μεταξά, τριακόσια µέτρα περίπου πιο µπροστά από την 
εγκεκριµένη αφετηρία του. 

Συνηµµένα εστάλη η από 9-9-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών αναλυτικά ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 

 
ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
           ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΣΕ Η∆Η ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
           ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
           κ.Ν.ΣΚΑΒΟΥΝΟΥ 
                           
 
Υποβάλλονται συνηµµένα: 
 
-H υπ.αρ.36851/07.08.13 αίτηση του κ. N.Σκλαβούνου σχετικά µε την αλλαγή 
αφετηρίας- τερµατισµού τουριστικού τραίνου σε ήδη εγκεκριµένη διαδροµή στην 
πόλη του Αργοστολίου 



 
-Η υπ.αρ.4139/23-03-10  βεβαίωση  ειδικής διαδροµής από την υπηρεσία 
µας. 
-Η υπ.αρ.690/26-05-2010 απόφαση του ΕΟΤ  Κεφαλληνίας σχετικά µε 
την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία και ειδικής διαδροµής τουριστικού 
τραίνου, µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446 που είναι ήδη σε κυκλοφορία, 
µετά από παρόµοια διαδικασία και για την οποία ζητείται µόνο η αλλαγή 
αφετηρίας – τερµατισµού. 
- Τα υπ.αρ.342/24-0713 και 343/25-07-13 έγγραφα του Ε.Ο.Τ 
Αργοστολίου) 
- Το υπ.αρ.35588/1-08-13 έγγραφο της υπηρεσία µας. 
- Την υπ.αρ.241/13 απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Κεφαλληνίας – Ιθάκης. 
- Την υπ.αρ.38638/20-08-13 γνωµοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. 
- Tις υπ.αρ. 36185/05-08-13 και 40290/27-08-13 αιτήσεις του κ.Σ. Λυκούδη. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σύµφωνα µε : 
-Τον Ν.2696/99 άρθρα 34 και 52 του (ΚΟΚ) σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής 
κυκλοφορίας. 
-Τον Ν.3852/10 άρθρο 73 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. 
-Την απόφαση υπ.αριθµ.16753/08 (ΦΕΚ 1726Β/28-8-2008): 
Τροποποίηση της υπ. αριθµ. Α-48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β 1026) απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως ισχύει περί τεχνικών 
προδιαγραφών τουριστικών τραίνων κλπ. 
- Την υπ.αρ.6246/03-04-13 απόφαση τροποποίησης της υπ. αριθµ. Α-
48191/3257/31.7.2000 (ΦΕΚ Β 1026) απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 
 Eνηµερώνουµε ότι: 
   

H αλλαγή της θέσης  αφετηρίας – τερµατισµού  (εγκεκριµένη ειδική διαδροµή 
αρ.690/10 απόφαση του ΕΟΤ), από το σηµείο έναντι εστιατορίου ¨¨Captain’s table “ 
στο σηµείο έναντι των καταστηµάτων Χαρ. Κοκόση και Μιχ. Παπαδάτου πιθανόν να 
δηµιουργήσει επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήµατα διότι: 

 
Βρίσκεται κοντά στην είσοδο – έξοδο του λιµένα Αργοστολίου και σε επαφή µε ήδη 
παραχωρηµένη αφετηρία γεγονός που πιθανόν να δηµιουργήσει  προβλήµατα 
συνωστισµού και κυκλοφοριακής συµφόρησης,   (επιβίβαση, αποβίβαση, αναµονή 
δεκάδων επιβατών σε σηµείο που δεν υπάρχει πεζοδρόµιο).Σχετικό και το υπ. 
αρ.35588/01-08-13 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
     Για ένα τέτοιο θέµα καθορισµού χώρων στάθµευσης τουριστικού τρένου (δύο 
συνεχόµενες αφετηρίες – τερµατισµοί στο ίδιο σηµείο) σε κάθε περίπτωση και 
σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ΚΟΚ, πρέπει να προηγηθεί κυκλοφοριακή µελέτη ώστε 
να υπάρξουν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. 
   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την σχετική απόφασή σας. 
 
 
 
 



ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  09-09-13                                     
                                                                               ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
 Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Χ.ΡΟΥΧΩΤΑΣ                                             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ 
 

 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Σκλαβούνος ο οποίος είπε ότι δεν 

εξυπηρετείται από την εγκεκριµένη αφετηρία εκθέτοντας τους λόγους τους οποίους 
θα αναπτύξει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που είναι και το αποφασιστικό όργανο.  

Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να αποδεχθούν την εισήγηση και να 
γνωµοδοτήσουν αρνητικά για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν. 

Το λόγο πήρε ο κ. Γρηγορόπουλος ο οποίος τόνισε ότι ο ∆ήµος είναι κατά της 
εισήγησης και προτείνει να γίνει δεκτό το αίτηµα του κ. Σκλαβούνου διότι ο ∆ήµος 
πρέπει να κρατά ίσες αποστάσεις έναντι των επιχειρηµατιών.  

Ο κ. Κωνσταντάκης συµφωνεί µε την εισήγηση της επιτροπής και επιθυµεί να 
γίνει µια περαιτέρω συζήτηση για κοινή αφετηρία και τερµατισµό και για τα δύο 
τραίνα και να εξευρεθεί από κοινού µια λύση. Με την θέση αυτή συµφωνούν τα µέλη 
Κοκκόσης ∆ιονύσιος και Βανδώρος Παναγής.  

Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 
του Ν. 3852/10, την αίτηση του κ. Σκλαβούνου, την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών  

 

           

   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά σχετικά µε το αίτηµα αλλαγής αφετηρίας – τερµατισµού 
τουριστικού τραίνου µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΕΑ 6446 σε νέα θέση έναντι των 
καταστηµάτων Χαρ. Κοκκόση και Μιχ. Παπαδάτου επί της οδού Ι. Μεταξά, 
τριακόσια µέτρα περίπου πιο µπροστά από την εγκεκριµένη αφετηρία του διότι 
ενδέχεται η νέα θέση να δηµιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήµατα για τους λόγους 
που αναφέρονται στην εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µειοψηφούντος 
του κ. Γρηγορόπουλου ο οποίος προτείνει να γίνει δεκτό το αίτηµα.  
  

. 

 

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



 
 
ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής 
περιήγησης πόλεων στο Αργοστόλι κατόπιν αιτήσεως της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ 
 

 
 
Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 122/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
 
 

 
 

                   O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                               
       Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ 
                  
                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (υπόψη κ. ∆ελλαπόρτα) 
          2. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου 
          3. Μαρινάκης ΑΞΕΤΕ 
 Βουλής 14, Αθήνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Αργοστόλι 14-10-2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθ. πρωτ. 20358 
∆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 17ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 8η 

Οκτωβρίου 2013. 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 122 
                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Γνωµοδότηση σχετικά µε κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης 
πόλεων στο Αργοστόλι κατόπιν αιτήσεως της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ 

 
    Στο Αργοστόλι, σήµερα 8η Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 48224/3-10-
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.     Κοκκόσης ∆ιονύσιος     3. Βαγιωνίτης Γεράσιµος 

4.     Κωνσταντάκης Άγγελος                       4. Κουνάδη Μαρία 

5.     Γρηγορόπουλος Σταύρος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

της Επιτροπής την από 27-3-2013 αίτηση της ΜΑΡΙΑΝΚΗΣ ΑΞΕΤΕ µε την οποία 
ζητά έγκριση αφετηρίας στάσεων και συνολικού µήκους ειδικής διαδροµής για την 
κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού διόροφου λεωφορείου στικής περιήγησης πόλεων. 

Συγκεκριµένα αιτείται αφετηρία: παράπλευρα εισόδου άφιξης επιβατών 
κρουαζιεροπλοίων (όπου είναι τεχντιά εφικτό) και διαδροµή: Αφετηρία – Α. Τρίτση – 
Αγνής Μεταξά – Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – κολυµβητήριο – ελληνικού ερυθρού 
σταυρού – ∆εστούνη – πλατεία Ριζοσπαστών – Λ. Βεργωτή – Α. τρίτση – Αφετηρία. 

Στάσεις: Αφετηρία – (Καταβόθρες και Φανάρι Αγίων Θεοδώρων στο 
κολυµβητήριο) – Πλατεία Ριζοσπαστών – επί της Λ.  Βεργωτή στο ύψος του 
αρχαιολογικού µουσείου- επί της Λ. Βεργωτή στο ύψος του ιστορικού λαογραφικού 
µουσείου – αφετηρία. 

Επί του αιτήµατος η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την αριθ. 20358/2013 
εισήγηση της εισηγείται τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την κυκλοφορία ανοικτού τουριστικού διόροφου 
λεωφορείου σε ειδική διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου κατόπιν αίτησης της 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
   ΠΡΟΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Κοιν: ∆.Κ. Αργοστολίου 
 Υποβάλλονται συνηµµένα: 

- Η υπ΄ αριθ. 12583/27-3-2013 αίτηση της «ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ» σχετικά µε 
την κυκλοφορία ενός ανοιχτού τουριστικού διόροφου λεωφορείου σε ειδική 
κυκλική διαδροµή στην πόλη του Αργοστολίου 



- Σχετικό σχέδιο ένδειξης της προτεινόµενης κυκλικής ειδικής διαδροµής, των 
θέσεων των στάσεων και της αφετηρίας – τερµατισµού. 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών και σύµφωνα µε: 
- Τον Ν. 2696/99 άρθρα 10 & 52 (ΚΟΚ) σχετικά µε µέτρα ρύθµισης οδικής 

κυκλοφορίας 
- Τον Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) άρθρα 75,79 και 82 
- Τον Ν. 3852/10 άρθρο 63, 73, 75 σχετικά µε τις αρµοδιότητες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και του ∆.Σ 
- Την ΚΥΑ 22212/29-10-2008 και την ΚΥΑ 12726/27-9-2011 σχετικά µε τις 

προϋποθέσεις θέσης λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ∆.Χ. 
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων. 

Σχετικά µε την αιτούµενη κυκλική διαδροµή, την αφετηρία και τις στάσεις η 
υπηρεσία µας, εισηγείται η ειδική διαδροµή µε αφετηρία – τερµατισµό και τις 
ενδιάµεσες στάσεις να είναι σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο ως εξής: 
«Αφετηρία παραλιακή Λεωφόρος Α. Τρίτση – Αγνή Μεταξά – Ελλ. Ερ. Σταυρού 
– Ριζοσπαστών  (Σ1) – Λεωφόρος Βεργωτή – Οδός ∆εβοσέτου – παραλιακή 
Λεωφόρος Α. Τρίτση (Σ2, Σ3) – Ι. Μεταξά – Τερµατισµός. 
(σε περίπτωση απαγόρευσης κυκλοφορίας στην κεντρική πλατεία η ειδική 
διαδροµή θα διαφοροποιείται τοπικά από τµήµα της οδού Μοµφεράτου – 
παραλιακή λεωφόρο – Λ. Βεργωτή)  
Η διαδροµή αυτή είναι κυκλική είναι εντός πόλεως και δεν ξεπερνάει τα 30 χλµ 
(είναι συνολικού µήκους περίπου 4 χλµ). 
Οι στάσεις µε βάση το πολιτιστικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον τους 
προτείνονται να είναι οι ακόλουθες : στην οδό Ριζοσπαστών στο ύψος ΞΕΝΙΑ η 
Σ1 στην παραλιακή Λεωφόρο Α. Τρίτση στο ύψος της γέφυρας ∆εβοσέτου η Σ2 
και στο ύψος του καταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας η Σ3. 
Για τις στάσεις αυτές πολιτιστικά ή αρχαιολογικά ενδιαφέροντα είναι η γέφυρα 
∆εβοσέτου, τα Μουσεία και το ∆ηµοτικό Θέατρο στο κέντρο της πόλης, το 
µνηµείο Ριζοσπαστών στην περιοχή του ΞΕΝΙΑ.  
(Επίσης διευκρινίζουµε ότι λόγω πιθανών κυκλοφοριακών προβληµάτων που θα 
δηµιουργηθούν, κυρίως ως προς τις αιτούµενες θέσεις των στάσεων, η διαδροµή 
και οι στάσεις ως ανωτέρω προτείνονται, είναι λίγο διαφοροποιηµένα από τα 
αιτούµενα, βλ. σχετική αίτηση). 
Όσον αφορά την αφετηρία τερµατισµό στην παραλιακή στο ύψος της Ναυτικής 
Σχολής και τις δύο προτεινόµενες στάσεις στην Λεωφόρο Α. Τρίτση απαιτείται 
σύµφωνη γνώµη, (πριν την έκδοση απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ) του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Κεφ/νιάς.  
Επισηµαίνουµε εδώ ότι η προτεινόµενη στάση Σ2 (στο ύψος της γέφυρας) 
προϋποθέτει την κατάργηση τεσσάρων τουλάχιστον θέσεων ελεγχόµενης 
στάθµευσης (αρµόδιο ∆.Λ.Τ) Επίσης δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση για 
καθορισµό σχετικού τέλους κατάληψης ή κατάργησης θέσεων στάθµευσης και 
ιδιαίτερα ελεγχόµενης στάθµευσης (στη θέση αυτή επίσης υπάρχει σήµερα 
σήµανση για στάση ∆ηµοτικής συγκοινωνίας). 
Όσον αφορά το αίτηµα για στάσεις στην Λεωφόρο Βεργωτή, σύµφωνα µε τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες της υπόψη περιοχής, δεν ενδείκνυται διότι πιθανόν να 
δηµιουργούνται κυκλοφοριακά προβλήµατα (υπάρχει διαφορά πλάτους δρόµου 
σε σχέση µε την παραλιακή). Σε περίπτωση που δοθούν στάσεις στην λεωφόρο 
Βεργωτή θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή αστυνόµευση για να µην 
καταλαµβάνονται από Ι.Χ. 



Επίσης όπως έχουµε επισηµάνει και σε προηγούµενες εισηγήσεις µας για 
τουριστικά τραίνα), στην οδό Μοµφεράτου κρίνεται σκόπιµη η λήψη µέτρων 
απαγόρευσης στάθµευσης εκ περιτροπής, για να µην δηµιουργούνται (κατά το 
δυνατόν επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήµατα κυρίως στις περιόδους αιχµής και 
ανάλογα µε τις χορηγηθείσες άδειες. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την σχετική απόφαση σας. 
Αργοστόλι 13-5-13     ΕΘΕΡΩΡΗΘΗ 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Γ. ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ    ΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΕΛΑΚΑΣ 

 
Στη συνέχεια διαβιβάσθηκε η από 22-7-2013 νεώτερη αίτηση της 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ µε την οποία αιτείται νέα αφετηρία στην πλατεία 
Ριζοσπαστών και διαδροµή: Πλατεία Ριζοσπαστών – Λ. Βεργωτή – Α. Τρίτση – 
Αγνής Μεταξά – Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – καταβόθρες και φάρος Αγίων 
Θεοδώρων – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Πλατεία Ριζοσπαστών. Με την αίτηση 
αυτή δεν αιτείται ενδιάµεσες στάσεις. 

Επί της ανωτέρω αιτήσεως η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το αριθ. 
33072/2013 έγγραφο της γνωµοδοτεί θετικά ως προς την νέα αφετηρία και κατά τα 
λοιπά ισχύει η αριθ. 20358/2013 προηγούµενη εισήγηση. 

Τέλος σε τηλεφωνική επικοινωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας µε τον εκπρόσωπο 
της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ µας ενηµερώνει ότι δεν επιθυµεί ενδιάµεσες στάσεις.  

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη να γνωµοδοτήσουν όσον αφορά την 
αφετηρία και την ειδική διαδροµή µε βάση τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Τα µέλη της Επιτροπής Κοκκόσης ∆ιονύσιος, Βανδώρος Παναγής και 
Γρηγορόπουλος Σταύρος εισηγούνται την απόρριψη του αιτήµατος διότι ο 
κυκλοφοριακός ιστός της πόλης είναι ήδη βεβαρυµµένος από τα τουριστικά 
τραινάκια και µε τη δροµολόγηση και λεωφορείων θα παρουσιαστεί το αδιαχώρητο .  

 Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, την αίτηση της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΞΕΤΕ, τις εισηγήσεις της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις προτάσεις των µελών 

          

   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά όσον αφορά την κυκλοφορία ανοιχτού τουριστικού 
λεωφορείου αστικής περιήγησης πόλεων κατόπιν αιτήσεως της ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
ΑΞΕΤΕ και συγκεκριµένα όσον αφορά την αφετηρία και την ειδική διαδροµή στην 
πόλη του Αργοστολίου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κεκάτος και ο κ. Κωνσταντάκης µειοψηφούν 
και ψηφίζουν υπέρ του αιτήµατος επειδή εκτιµούν ότι τα ανοικτά τουριστικά 
λεωφορεία συµβάλλουν θετικά στην τουριστική εικόνα του νησιού και εξυπηρετούν 
τους επισκέπτες. 
  

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


