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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο 2
εο

 Καηεπείγνπζαο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ  Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ   ηεο  12
εο

 επηεκβξίνπ  2019   

 

Αρηζκός Απόθαζες: 5/2019 

Περίιευε 

        
         Αλέγερζε λέοσ ηρηώροθοσ θηηρίοσ Πραηερίοσ Τγρώλ Κασζίκφλ ζηελ οδό 

Ηαθώβοσ Πσιαρηλού-Γ.Φφθά-Γ. Μπολάλοσ 

                     

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  12 επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019    εκέξα Πέκπηε &  ώξα  

19:00    ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αξγνζηνιίνπ, ζπλήιζε  ζε  θαηεπείγοσζα 

ζσλεδρίαζε ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα 

Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση:  567/10-9-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε  ηνπ έγγξαθε πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ  πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 

ε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα θαη ηα  είθνζη επηά (27) θαη 

νλνκαζηηθά:  

 

   ΠΑΡΟΝΣΔ: (27)                      ΑΠΟΝΣΔ: (0)   

1.       ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΙΚΟ-ΝΙΚΟΛΑ                         

2.       ΘΧΝΑ ΓΔΧΡΓΙΟ 

3.          ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

4.          ΜΙΝΔΣΟ ΓΙΟΝΤΙΟ 

5.          ΜΙΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΙΑ 

6.          ΜΟΥΟΝΑ  ΜΙΥΑΗΛ – ΓΙΟΝΤΙΟ                                                   

7.          ΑΜΟΤΡΗ ΠΤΡΙΓΧΝ 

8.          ΠΑΘΗ ΣΑΤΡΟ 

9.          ΣΙΛΙΜΙΓΟ ΓΔΧΡΓΙΟ 

      
 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ  

ΓΖΜΟ  ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 

 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 

& ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ 
  
Σαρ. Γ/λζε: Πι. Βαιιηάλνπ 28100, Αξγνζηόιη  
Πιερ:  Βαζηιείνπ Αλαζηαζία

: 2671360158- 162-164

: 2671022572 

@:  
   
                  

                  

                 

               Αξγνζηόιη :   13/9/2019 

                Αξηζ. Πξση.  931 
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10. ΑΝΟΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

11. ΒΑΝΓΧΡΟ  ΠΑΝΑΓΗ  

12. ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΗ    ΑΓΓΔΛΟ 

13. ΛΤΚΟΤΓΗ  ΓΙΟΝΤΙΟ 

14. ΛΤΚΟΤΓΗ  ΙΧΑΝΝΗ 

15. ΜΑΣΙΑΣΟ ΠΤΡΙΓΧΝ 

16. ΜΔΝΑΓΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ                            

17. ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ  

18. ΠΑΡΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                      Απώλ ζηελ ςεθνθνξία ηεο αξηζκ. 5/19 απόθ. 

19. ΠΟΛΛΑΣΟ ΓΙΟΝΤΙΟ  

20. ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟ ΑΡΓΤΡΙΟ                             

21. ΠΔΦΑΝΗ ΠΤΡΙΓΧΝ 

22. ΦΟΡΣΔ ΓΔΡΑΙΜΟ 

23. ΚΔΚΑΣΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ - ΝΙΚΟΛΑΟ 

24. ΠΑΝΣΔΛΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

25. ΣΡΧΨΑΝΟ ΓΙΟΝΤΙΟ                                              

26. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ 

27. ΚΟΤΡΟΤΚΛΗ ΙΧΑΝΝΗ       

 

ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθε ν  Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ Θεόθηιος 

Μηταιάηος. 

Δπίζεο ζηελ ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη . 

Κνπξήο θαη Ν. Γθηζγθίλεο, ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Αξγνζηνιίνπ Θεόδσξνο 

Αιπζαλδξάηνο, εθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηία Α. Γαιηαηζάηνπ θαη θάηνηθνη ηεο 

Παιηάο Πιάθαο. 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Βαιιηαλάηνο Αλδξόληθνο-Νηθόιαο 

κε ηελ ζπκθσλία ηνπ εηζεγεηή δίλεη ην ιόγν ζηνλ εθπξόζσπν ησλ πνιηηώλ ηεο 

πεξηνρήο Παιηάο Πιάθαο, Σδνύθε Υξήζην Σερλνιόγν Μεραληθό, ν νπνίνο κεηαμύ 

άιισλ αλέθεξε ην ηζηνξηθό ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Α. Γαιηαηζηάηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ηδξύζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηάο Πιάθαο πξαηήξην θαπζίκσλ. 

Σόληζε ην λόκηκν δηθαίσκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Παιηάο Πιάθαο λα ελαληηώλνληαη ζηελ 

παξάλνκε αλέγεξζε ηνπ ηξηώξνθνπ θηηξίνπ Πξαηεξίνπ Τγξώλ Καπζίκσλ ζηελ νδό 

Ιαθώβνπ Ππιαξηλνύ-Γ.Φσθά-Γ. Μπνλάλνπ θαη εθηελώο αηηηνιόγεζε ηνπο ιόγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο νη θάηνηθνη αληηδξνύλ.  

ηε ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξαλ θάηνηθνη ηεο Παιηάο Πιάθαο θαζώο θαη νη Νηθνιεηάηνο 

Αλδξέαο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο ηνπ  Α. Γαιηαηζάηνπ θαη Γαβξηειάηνπ Μίλα, 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο, ε νπνία εμέδσζε ηελ άδεηα αλέγεξζεο ηνπ ελ ιόγσ πξαηεξίνπ. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνύισλ θαη ηνπ 

εηζεγεηή όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 
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Ο Αληηδήκαξρνο Γεώξγηνο Σζηιηκηδόο ηνπνζεηνύκελνο ππέβαιε ηελ παξαθάησ 

πξόηαζε γηα ςεθνθνξία, όπσο απηή δηακνξθώζεθε κε ηελ παξέκβαζε ησλ 

Γεκνηηθώλ πκβνύισλ: 

 

1) Σν Γ. Αξγνζηνιίνπ ζεσξεί σο ππνρξέσζή ηνπ λα δηαθπιάμεη  θαη λα 

ηεξήζεη ην ηζρύνλ Πνιενδνκηθό Γηάηαγκα  934/7-10-86 γηα ηελ πόιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ 

θαη λα κελ επηηξέςεη ηελ παξαβίαζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ  πνπ πξνβιέπνληαη 

ξεηά ζην άξζξν 3 απηνύ γηα θάζε πεξηνρή ηεο Πόιεο. 

Παξάιιεια δηαπηζηώλεη  ηελ αλάγθε λα θηλεζεί άκεζα ε δηαδηθαζία αλαζεώξεζήο ηνπ 

έηζη ώζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο νξνινγίεο, ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο λέαο Πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηεο δσήο. 

Με γλώκνλα πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε, ηνλ 

δηακνξθσκέλν ραξαθηήξα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα άιιεο ρξήζεηο ζε θάζε πεξηνρή. 

 

2)Με ηελ  δεκνζίεπζε θαζεθόλησλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ, 

η Δ/νζη Τεσνικών Υπηπεζιών και η Δ/νζη δόμηζηρ καλούνηαι να πποβούν ζε 

έλεγσο αμελληηί και ενέπγειερ με βάζη ηο διαηιθέμενο ςλικό  (ηοπογπαθικά, 

αςηοτίερ κλπ) και ηην ιζσύοςζα νομοθεζία ζηην ςπόθεζη ανέγεπζηρ ππαηηπίος 

ςγπών καςζίμυν οικόπεδο ηος Ο.Τ.  14.: 

α) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο    

(θαζαίξεζε πεδνδξνκίσλ) 

β) γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθδνζείζαο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

γ) γηα ηελ άξζε ηεο αζπκθσλίαο κεηαμύ παιαηόηεξσλ εγγξάθσλ  ηνπ Γήκνπ 

Κεθαιινληάο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152.  

 

3) Με βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ Τπεξεζηώλ άκεζνο έιεγρνο ηεο 221 απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο θαη ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΩ. και ηην άπζη αςηήρ όπος 

δεν πληπούνηαι πποϋποθέζειρ νομιμόηηηαρ. 

 

4) Ο Δήμορ Απγοζηολίος δεζμεύεηαι να ζςνεσίζει και να ςποζηηπίξει ηιρ 

αιηήζειρ ακςπώζευρ πος έσοςν καηαηεθεί από ηον Δήμο Κεθαλλονιάρ μέσπι ηώπα 

ζηα απμόδια Διοικηηικά Δικαζηήπια και πποζβάλλοςν αποθάζειρ ηος ΣΥΠΟΘΑ. 

Θα πποβεί ζε  όποιο άλλο ένδικο μέζο κπιθεί αναγκαίο για ηην διαθύλαξη ηηρ 

νομιμόηηηαρ με ειζήγηζη ηηρ νομικήρ ςπηπεζίαρ. 

 

5) Να δεηεζεί επανέλεγσορ ηηρ άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ από ηην 

Π.Ι.Ν. ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ θαη ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. 

 

6) Καινύκε ηνλ επηρεηξεκαηία λα ζηακαηήζεη ηηο όπνηεο νηθνδνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο Ισάλλεο Κνπξνύθιεο έζεζε ηελ δηθή ηνπ πξόηαζε ζε 

ςεθνθνξία ε νπνία έρεη σο εμήο: 
«ΠΡΟΣΑΖ Λ.. ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ  

Ζ Λ.. θαιεί ην ιαό ηνπ Αξγνζηνιηνύ θαη όινπ ηνπ λεζηνύ λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα από ηε 

ζηάζε ηεο παξνύζαο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο πξνεγνύκελεο αιιά θαη ησλ άιισλ δπλάκεσλ 

ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ ζηελ απόπεηξα ίδξπζεο πξαηεξίνπ πγξώλ 

θαπζίκσλ θαη ελέξγεηαο εληόο ηεο πξσηεύνπζαο, ζηελ πεξηνρή ηεο «Πιάθαο».  

Γειώλεη θαηεγνξεκαηηθά αληίζεηε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ ζε 

κηα πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζρνιεία, ε ΑΔΝ, ην κλεκείν ησλ ξηδνζπαζηώλ, ην κλεκείν 
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ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, ν ηείρνο ησλ εθηειεζκέλσλ από ηνπο γεξκαλνύο θαη κία παηδηθή ραξά. 

Δπζύλεο γηα ην ζέκα έρνπλ θαη ην ΤΠΟΘΑ θαη ε πξνεγνύκελε Αληηπεξηθέξεηα (ΤΡΗΕΑ – 

ΛΑΔ) πνπ ελέθξηλαλ θαη ρνξήγεζαλ ηελ άδεηα ίδξπζεο ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ. 

Απέλαληη ζηε ινγηθή ηεο «λνκηκόηεηαο», απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, πνπ δήζελ είλαη γηα ην θαιό όισλ, ε Λατθή πζπείξσζε θάιεζε 

θαη θαιεί ην ιαό ζε νξγάλσζε θαη δξάζε κε βάζε ην δηθό ηνπ δίθην. Σν δίθην απηό ιέεη όηη ε 

δσή, ε πγεία, ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ιανύ δελ κπνξεί λα 

δηαθπβεύνληαη ζην βσκό ηνπ θέξδνπο. Σν νπζηαζηηθό – πνιηηηθό θνκκάηη είλαη όηη δελ πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί βελδηλάδηθν, νύηε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή.  

Ζ Λατθή πζπείξσζε Κεθαινληάο θαιεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, όιν ην ιαό ηνπ λεζηνύ, 

λα πεξηθξνπξήζνπλ όηη ε ρξήζε ηεο γεο ζηελ πεξηνρή δελ ζα γίλεη θόληξα ζηα ιατθά 

ζπκθέξνληα. Καηά ηε γλώκε καο, αθόκε πεξηζζόηεξν, επηβεβαηώλεηαη ε αλάγθε λα 

πξνζδηνξίζεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηεο ρξήζεηο γεο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή, πνπ πξέπεη λα 

είλαη γηα λέν ζρνιηθό ζπγθξόηεκα, γηα κνπζείν εζληθήο αληίζηαζεο θαη ζηα ππαιιειηθά γηα 

θαηνηθίεο πνπ ζα δνζνύλ ζε λένπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο (πρ γηαηξνύο πνπ ζα ζηειερώλνπλ ηα 

λνζνθνκεία θαη ηηο ππόινηπεο δνκέο πγείαο ηνπ Ννκνύ, εθπαηδεπηηθνύο θιπ). Απηά πξέπεη λα 

δηεθδηθήζεη ν ιαόο καο ππεξαζπίδνληαο ηα αλαθαίξεηα δηθαηώκαηά ηνπ θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

κλήκε. Δίλαη θαλεξό πσο νη επηινγέο απηέο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ην δξόκν αλάπηπμεο πνπ 

ζηεξίδνπλ ε θπβέξλεζε θαη ε ηνπηθή δηνίθεζε κε ηηο όπνηεο εθδνρέο ηεο. 

Ειδικόηεπα η Λ.Σ. πποηείνει για να πάπει απόθαζη ηο Δ.Σ. ηος Δήμος Απγοζηολίος: 

Α] Να πξνρσξήζεη άκεζα θαη απνιύησο αηηηνινγεκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα ε ΤΓΟΜ ζε 

αλάθιεζε ηεο επίκαρεο νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ εθδόζεθε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα θαη κε ην 

ζρεηηθό από 3-9-2019 αίηεκα – αλαθνξά ησλ θαηνίθσλ ηεο Πιάθαο Αξγνζηνιίνπ θαη ην ζύλνιν 

ησλ εγγξάθσλ ηεο ελ ιόγσ ππόζεζεο.  

Β] Να πξνρσξήζεη ν δήκνο άκεζα ηηο δηαδηθαζίεο  απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ νδό Η. 

Ππιαξηλνύ.  

Γ] Να πξνρσξήζεη άκεζα θαη απνιύησο αηηηνινγεκέλα θαη εκπεξηζηαησκέλα  ε αλάθιεζε ηεο 

κε αξηζκό 221/2016 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κεθαινληάο πνπ ελέθξηλε ηελ 

απόηκεζε ηνπ επίκαρνπ πεδνδξνκίνπ θαζώο θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο πξνγελέζηεξεο απόθαζεο 

ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ηνπ η. Γήκνπ Κεθαινληάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Κεθαινληάο.  

Γ] Να παξέκβεη όπνπ είλαη επηηξεπηό δηθνλνκηθά ν Γήκνο Αξγνζηνιίνπ ζηηο εθθξεκείο δίθεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Πιάθαο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηία πνπ αθνξνύλ ηελ ίδξπζε ηνπ 

πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ θαη λα ζπλερίζεη ν δήκνο Αξγνζηνιίνπ ηηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα 

εθθξεκείο δίθεο ηνπ πξώελ δήκνπ Κεθαινληάο.  

Δ] Να ζηεξίμεη ν δήκνο Αξγνζηνιίνπ ηελ νπνηαδήπνηε κνξθήο θηλεκαηηθή αληίδξαζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Πιάθαο Αξγνζηνιίνπ ελάληηα ζηελ ίδξπζε ηνπ ελ ιόγσ πξαηεξίνπ πγξώλ 

θαπζίκσλ».        

 

Αθνύ εμαληιήζεθε ν δηάινγνο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ εηζεγεηή θαη ησλ δεκνηηθώλ 

ζπκβνύισλ ν Πξόεδξνο ζέηεη ζε ςεθνθνξία ηηο δύν πξνηάζεηο σο θαησηέξσ:  

 

Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γεσξγίνπ Σζηιηκηδνύ, 

Φεθίδνπλ νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη: Γ.Θσκάο, Γ.Μηλέηνο, Μ.Μνζρνλάο, Κ. 

Μηραιάηνπ, .ακνύξεο, .παζήο, Γ.Σζηιηκηδόο, Α.Βαιιηαλάηνο, Ν. 

Κνπξθνπκέιεο, .Μαηηάηνο, Ν.Παπαδάηνο, Ι. Λπθνύδεο, Ν. Μελάγηαο, Γ. Λπθνύδεο, 

Α.Κσλζηαληάθεο, Ν.Αλνπζάθεο, Γ.Πνιιάηνο, Π.Βαλδώξνο, Θ.Αιπζαλδξάηνο 

(Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Αξγνζηνιίνπ), Α.Γαβξηειάηνο, Γ.Φόξηεο, .Πεθάλεο, Γ. 

Κεθάηνο, Α.Παληειεηόο θαη  Γ.Σξσταλόο.  

 

Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ Ι.Κνπξνύθιε ςεθίδνπλ ν ίδηνο θαη νη δεκνηηθόο ζύκβνπινο 

.Γξεγνξόπνπινο.  
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ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

(Θεηηθές υήθοη 25) 

 Ψεθίδεη ηελ πρόηαζε ηοσ αληηδεκάρτοσ Γ. Σζηιηκηδού  ε οποία λα 

αλαθέρεη:  

 

1) Σν Γ. Αξγνζηνιίνπ ζεσξεί σο ππνρξέσζή ηνπ λα δηαθπιάμεη  θαη λα 

ηεξήζεη ην ηζρύνλ Πνιενδνκηθό Γηάηαγκα  934/7-10-86 γηα ηελ πόιε ηνπ Αξγνζηνιίνπ 

θαη λα κελ επηηξέςεη ηελ παξαβίαζε ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ  πνπ πξνβιέπνληαη 

ξεηά ζην άξζξν 3 απηνύ γηα θάζε πεξηνρή ηεο Πόιεο. 

Παξάιιεια δηαπηζηώλεη  ηελ αλάγθε λα θηλεζεί άκεζα ε δηαδηθαζία αλαζεώξεζήο ηνπ 

έηζη ώζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηηο νξνινγίεο, ηηο θαηεπζύλζεηο ηεο λέαο Πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηεο δσήο. 

Με γλώκνλα πάληα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε, ηνλ 

δηακνξθσκέλν ραξαθηήξα θαη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα άιιεο ρξήζεηο ζε θάζε πεξηνρή. 

 

2)Με ηελ  δεκνζίεπζε θαζεθόλησλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ, 

η Δ/νζη Τεσνικών Υπηπεζιών και η Δ/νζη δόμηζηρ καλούνηαι να πποβούν ζε 

έλεγσο αμελληηί και ενέπγειερ με βάζη ηο διαηιθέμενο ςλικό  (ηοπογπαθικά, 

αςηοτίερ κλπ) και ηην ιζσύοςζα νομοθεζία ζηην ςπόθεζη ανέγεπζηρ ππαηηπίος 

ςγπών καςζίμυν οικόπεδο ηος Ο.Τ.  14.: 

α) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο    

(θαζαίξεζε πεδνδξνκίσλ) 

β) γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθδνζείζαο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

γ) γηα ηελ άξζε ηεο αζπκθσλίαο κεηαμύ παιαηόηεξσλ εγγξάθσλ  ηνπ Γήκνπ 

Κεθαιινληάο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 

152.  

 

3) Με βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ Τπεξεζηώλ άκεζνο έιεγρνο ηεο 221 απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κεθαιινληάο θαη ηεο Δ.ΠΟΗ.ΕΩ. και ηην άπζη αςηήρ όπος 

δεν πληπούνηαι πποϋποθέζειρ νομιμόηηηαρ. 

 

4) Ο Δήμορ Απγοζηολίος δεζμεύεηαι να ζςνεσίζει και να ςποζηηπίξει ηιρ 

αιηήζειρ ακςπώζευρ πος έσοςν καηαηεθεί από ηον Δήμο Κεθαλλονιάρ μέσπι ηώπα 

ζηα απμόδια Διοικηηικά Δικαζηήπια και πποζβάλλοςν αποθάζειρ ηος ΣΥΠΟΘΑ. 

Θα πποβεί ζε  όποιο άλλο ένδικο μέζο κπιθεί αναγκαίο για ηην διαθύλαξη ηηρ 

νομιμόηηηαρ με ειζήγηζη ηηρ νομικήρ ςπηπεζίαρ. 

 

5) Να δεηεζεί επανέλεγσορ ηηρ άδειαρ ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ από ηην 

Π.Ι.Ν. ζε ζπζρεηηζκό κε ηηο ρξήζεηο γεο πνπ ηζρύνπλ θαη ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. 

 

6) Καινύκε ηνλ επηρεηξεκαηία λα ζηακαηήζεη ηηο όπνηεο νηθνδνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Ζ απόθαζε ασηή έιαβε ηολ αρηζκό 5/2019 

 

 Πεξαησζείζεο ηεο ζπδεηήζεσο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε ώξα 24.00  
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   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                                 ΣΑ  ΜΔΛΗ 

Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΗ                                                                               Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

Πηζηό αληίγξαθν 

Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΑΝΓΡΟΝΙΚΟ-ΝΙΚΟΛΑ- ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ 
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