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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
===================== 
ΝΟΜΟ  ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ  

 

 
ΓΖΜΟ  ΑΡΓΟΣΟΛΗΟΤ 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

Τασ. Γ/νζη: Πλ. Βαλλιάνος 28100, ΑπγοζηόλιΚεθαλληνίαρ,ηηλ.2671360158, email:dimsimkef@gmail.com 
 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 21εο  «Κεθιεηζκέλσλ ησλ Θπξώλ» Καηεπείγνπζαο  πλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ  ηελ Παξαζθεπή  19   Ινπλίνπ   2020 . 

 

Αριθμός Απόθαζης:   185/2020  

 
«τεηικά με ηη  δωρεάν μεηακίνηζη ηων μεηαηιθέμενων πσροζβεζηών ποσ 
σπηρεηούν ζηην Κεθαλονιά  ».  

 

ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα  19 Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2020   εκέξα Παξαζθεπή  θαη 

ώξα18:00 ζπλήιζε   ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ   Κεθιεηζκέλσλ 

ησλ Θπξώλ ζην Γεκνηηθό ζέαηξν « Κέθαινο» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ) 

ζύκθσλα κε ηα  νξηδόκελα ζην ππ΄ αξηζκ. 18318/13-03-2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-

ΙΑΔ)  έγγξαθν   ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & ηελ αξηζ. 40/20930/31-03-2020 

(ΑΓΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ)  ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθύθιην ηνπ όπνπ πεξηγξάθνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζύγθιεζεο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη απνθπγή 

δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19θαη ηελ αξηζ  πξση9471   16 /06/2020  έγγξαθε 

πξόζθιεζε  ηνπ Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 

Ν3852/2010, όπσο ην άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην    άξζξν 71 ηνπ Ν. 

4555/2018 θαη ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ην αξηζκ. 74 ηνπ Ν. 4555/2018 . 

 

 
 
 

 
 

 

 
               Αργοστόλι :  7/07 /2020 

                   Αριθ. Πρωτ: 11271 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ, επξέζεζαλ 

παξόληα είθνζη ηέζζεξεηο     (24) θαη νλνκαζηηθά:  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ: (24 )                                          ΑΠΟΝΣΔ: (03)   

1.  ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΙΚΟ-ΝΙΚΟΛΑ       

2.  ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟΤ  ΑΗΜΙΝΑ                    

3.   ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 

4. ΜΙΝΔΣΟ ΓΙΟΝΤΙΟ   

5. ΜΙΥΑΛΑΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΙΑ 

6.  ΜΟΥΟΝΑ  ΜΙΥΑΗΛ – ΓΙΟΝΤΙΟ          

7. ΑΜΟΤΡΗ ΠΤΡΙΓΧΝ 

8.  ΠΑΘΗ ΣΑΤΡΟ                                                      ΑΠΧΝ  

9. ΣΙΛΙΜΙΓΟ ΓΔΧΡΓΙΟ 

10. ΑΝΟΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ                   

11. ΒΑΝΓΧΡΟ  ΠΑΝΑΓΗ                       

12. ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΗ    ΑΓΓΔΛΟ           απώλ ζηελ 185/20  απόθαζε  

13. ΛΤΚΟΤΓΗ  ΓΙΟΝΤΙΟ 

14. ΛΤΚΟΤΓΗ  ΙΧΑΝΝΗ                                        ΑΠΧΝ  

15. ΜΑΣΙΑΣΟ   ΠΤΡΙΓΧΝ                  απώλ ζηελ 185/20   απόθαζε  

16. ΜΔΝΑΓΙΑ    ΝΙΚΟΛΑΟ          

17. ΠΑΠΑΓΑΣΟ  ΝΙΚΟΛΑΟ               απώλ ζηελ 185/20 απόθαζε  

18. ΠΑΡΙΗ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ          

19. ΠΟΛΛΑΣΟ  ΓΙΟΝΤΙΟ 

20. ΓΑΒΡΙΔΛΑΣΟ  ΑΡΓΤΡΙΟ                             

21. ΠΔΦΑΝΗ   ΠΤΡΙΓΧΝ  

22. ΦΟΡΣΔ   ΓΔΡΑΙΜΟ                                      ΑΠΧΝ  

23. ΚΔΚΑΣΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ – ΝΙΚ.                 

24. ΠΑΝΣΔΛΔΙΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ 

25. ΣΡΧΨΑΝΟ  ΓΙΟΝΤΙΟ                                              

26. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΤΛΟ   ΣΑΤΡΟ           

27. ΚΟΤΡΟΤΚΛΗ  ΙΧΑΝΝΗ                       

 
ηελ ζπλεδξίαζε  παξεπξέζεθαλ  ν  Γήκαξρνο Αξγνζηνιίνπ  Θεόθηινο Μηραιάηνο 
θαη ν Πξόεδξν ηεο Κνηλόηεηαο παξηηώλ Μηθέιεο Μαιθξέδαο . 
. 
Ο  πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αξγνζηνιίνπ Βαιιηαλάηνο Αλδξόληθνο 
Νηθόιαο ζηε ζπλέρεηα   δίλεη ην ιόγν  ζηνλ επηθεθαιή ηεο παξάηαμεο «Λατθή 
πζπείξσζε» ν νπνίνο ζέηεη ηελ επεξώηεζε  «τεηικά με ηη  δωρεάν μεηακίνηζη 
ηων μεηαηιθέμενων πσροζβεζηών ποσ σπηρεηούν ζηην Κεθαλονιά  ». πνπ 
αλαιπηηθά αλαθέξεη ηα παξαθάησ : 
Κ. Γήμαπσε, 
Σύμθυνα με ηην από 17-6-2020 ανακοίνυζη ηηρ ΔΓ ηος ΝΤ Κεθαλονιάρ – Ιθάκηρ ηηρ 
ΑΓΔΓΥ οι μεηαηιθέμενοι πςποζβέζηερ πληπώνοςν από ηην ηζέπη ηοςρ για ηη 
μεηακίνηζη ηοςρ από και ππορ ηο Νομό Κεθαλονιάρ, η δε ανηιμεηώπιζη ηυν 
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μεηαηιθέμενυν πςποζβεζηών από ηιρ κςβεπνήζειρ και ηοςρ εθοπλιζηέρ αποηελεί 
ππόκληζη ζςνολικά για ηο λαό ηος Νομού μαρ.  Οι άνθπυποι αςηοί ςπηπεηούν εκηόρ 
ηόπος ζςμθεπόνηυν ηοςρ, ζηιρ πςποζβεζηικέρ ςπηπεζίερ και ηα πςποζβεζηικά 
κλιμάκια ηηρ Κεθαλονιάρ. Οι πεπιζζόηεποι ηοποθεηήθηκαν αναγκαζηικά, καλύπηονηαρ 
ηιρ ςπηπεζιακέρ ανάγκερ για ηην πςπαζθάλεια, συπίρ καμία επιπλέον οικονομική 
παποσή. Ανηί ηο κπάηορ να διαζθαλίζει ηιρ μεηακινήζειρ ηοςρ και να ςποσπεώζει ηιρ 
εηαιπίερ να ππάξοςν ανάλογα, ζςμβαίνει ακπιβώρ ηο ανηίθεηο. Σςγκεκπιμένα, από ηιρ 
απσέρ ηος 2019, πληπώνοςν ολόκληπη ηην ηιμή ηυν ναύλυν συπίρ καμία έκπηυζη, 
για ηη μεηακίνηζη ηοςρ εκηόρ ηυν νηζιών μαρ και ππορ ηον ηόπο ζςμθεπόνηυν ηοςρ, 
για να πεπάζοςν λίγερ μέπερ με ηιρ οικογένειέρ ηοςρ και ηοςρ δικούρ ηοςρ ανθπώποςρ. 
Απαιηείηαι η πολιηεία να βπει άμεζα λύζη ζηο ππόβλημα ηηρ οικονομικά αζύμθοπηρ 
μεηακίνηζηρ πος πποκύπηει για ηο πποζυπικό πος ςπηπεηεί ζηο Νομό μαρ. Να 
ζηαμαηήζει η ςποκπιζία για ηοςρ «ήπυερ ηηρ ππώηηρ γπαμμήρ» (πος θα ακούζοςμε 
ενότει ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος) και να παπθούν ζςγκεκπιμένα μέηπα, πος 
αποηελούν, ζηην οςζία, μέπορ ηηρ ανηιπςπικήρ πποζηαζίαρ. 
 Με βάζη ηα παπαπάνυ, 
 Δπυηάζθε:  
• Σε ποιερ ενέπγειερ θα πποβείηε και ηι μέηπα θα λάβεηε ώζηε να διαζθαλιζθεί η 
δυπεάν μεηακίνηζη ηυν μεηαηιθέμενυν πςποζβεζηών πος ςπηπεηούν ζηην 
Κεθαλονιά;  
   Απγοζηόλι 18 Ιούνη 2020.     
 
Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πξνηείλεη λα ιεθζεί απόθαζε θαη λα ζηαιεί 
ζηελ Αθηνπιντθή Δηαηξεία Levantes – Ferries.  
Οινθιεξώλνληαη νη ηνπνζεηήζεηο θαη αθνινπζεί ςεθνθνξία  

Τπέξ ηεο  εηζήγεζεο ςήθηζαλ (21): Γ Μηλέηνο, Μ. Μνζρνλάο , Κ. Μηραιάηνπ, . 
ακνύξεο, Γ.Σζηιηκηδόο, , Ν. Κνπξθνπκέιεο, , Α. Γαβξηειάηνο, Αζεκ Γαβξηειάηνπ, Ν. 
Βαιιηαλάηνο, Αι. Παξίζεο , Γ. Λπθνύδεο, Ν Μελάγηαο  Ν.Αλνπζάθεο, Γ.Πνιιάηνο  Π. 
Βαλδώξνο, . Πεθάλεο , Γ. Σξσηάλνο, Αι. Παληειεηόο, Γεκ. Κεθάηνο,Ι. Κνπξνύθιεο 
θαη η Γξεγνξόπνπινο. 
 
Σν  δεκνηηθό ζπκβνύιην ιακβάλνληαο ππόςε ηα  παξαπάλσ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010 (A΄ 87) λ. 3852/2010 πξνζηίζεληαη 
εδάθηα  όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ  από  ηελ  παξ.1  άξζξνπ 184 Ν4635 /2019  
θαη ηηο δηαηάμεηο ,ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ- 
ΦΔΚ 55/Α/11-03-2020) . 
 

                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  
Να  αποζηαλεί ηο αίηημα ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ζηην Ακηοπλοϊκή 
Δηαιρεία «LEVANTESFERRIES», για ηην δωρεάν μεηακίνηζη ηων 
μεηαηιθέμενων πσροζβεζηών ποσ σπηρεηούν ζηην Κεθαλονιά 
ζύμθωνα με ηην παραπάνω ειζήγηζη . 
 
Ζ απόθαζη ασηή έλαβε αριθμό   185/2020 

 
Ο     ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΒΑΛΛΗΑΝΑΣΟ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ-ΝΗΚΟΛΑ 
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