
                                                                          
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                              

                                            
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 20ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής την 12η 

Σεπτεμβρίου  2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143/ 2011

        ΘΕΜΑ : π     .Α οδοχή Δωρεάς στον Δήμο Κεφαλλονιάς

Στο Αργοστόλι σήμερα 12 η Σεπτεμβρίου   του έτους 2011 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13.00 το 
μεσημέρι   , συνήλθε σε τακτική   συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37337/5-09-2011 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 
,δεδομένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και 
ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                    
                                                                                  Κουταλά Αικατερίνη 
1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
3. Κοκκόσης Διονύσιος
4.  Ματιάτος Σπυρίδων
5. Γαλάτης Άγγελος 
6. Πυλαρινός Δημήτριος
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Ζαπάντης Ανδρέας      

Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
το  1ο   θέμα   ημερήσιας διάταξης «.Αποδοχή Δωρεάς στον Δήμο Κεφαλλονιάς.»έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της επί παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου που έχει ως εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. η του άρθρου 72 σχετικά με τις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής  Επιτροπής  του  Ν.  3852/2010  η  Οικονομική  Επιτροπή  αποφασίζει  για  την 

αποδοχή κληροδοσιών, κληρονομιών και  δωρεών. Στην προκειμένη περίπτωση με την με 

αριθ.  136/2003 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο  του τέως Δήμου Σάμης αποφάσισε  την 

αποδοχή της δωρεάς.

Μέχρι και σήμερα η διαδικασία της δωρεάς δεν έχει ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα με 

την υπ΄ αριθ. πρωτ. 29382/12-07-2011 αίτηση της η κ. Μαρία Βαγγελάτου, ως πληρεξούσια 

των αδελφών της Αριστογεράσιμου και Δημητρίου να ζητά την τακτοποίηση της διαδικασίας 



με  την  υπογραφή  του  σχετικού  συμβολαίου.  Μετά  από  έλεγχο  που  διενήργησε  η  ειδική 

σύμβουλος του Δημάρχου κ. Βασ. Αλυσανδράτου προέκυψε ότι το ακίνητο διαθέτει τίτλους 

ιδιοκτησίας και είναι ελεύθερο βαρών. Παράλληλα στην ως άνω αίτηση της η κ. Βαγγελάτου 

θέτει  τους όρους:  α) να αναγραφεί  σε  μαρμάρινη πλακέτα που θα αναρτηθεί  σε  εμφανές 

σημείο του Γηροκομείου «Δωρεά έγινε στη μνήμη του Ευθύμιου Βαγγελάτου-Νταρά» και β) να 

δεσμευτεί από το Δήμο η διοίκηση του Γηροκομείου ώστε τα μέλη της οικογένειας Ευθύμιου 

Βαγγελάτου  του  Αριστόδημου  να  έχουν  απόλυτη  προτεραιότητα  έναντι  των  λοιπών 

ενδιαφερομένων όταν ζητήσουν την εισαγωγή και διαμονή τους στο Γηροκομείο. Ο Δήμος 

όμως είναι διαφορετικό νομικό πρόσωπο από το Γηροκομείο Σάμης, το οποίο έχει μεταξύ 

άλλων δική διοίκηση και γι΄ αυτό δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις που θα δεσμεύουν αυτό.  

Είναι πάντως οξύμορο το γεγονός ότι ο Δήμος θα αποδεχθεί μιας δωρεά σε ανταπόδοση της 

οποίας θα πρέπει να δεσμευτεί το Γηροκομείο.

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω προτείνεται  στην Οικονομική Επιτροπή κατ΄ αρχάς η 

αποδοχή της δωρεάς και ο ορισμός του φυσικού προσώπου, το οποίο εκπροσωπώντας το 

Δήμο θα υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο. Πλην όμως κατά την άποψη μου δεν μπορούν να 

γίνουν δεκτοί οι όροι της δωρεάς από το παρόν συλλογικό όργανο καθώς αφορά απόφαση 

που θα πρέπει να ληφθεί από τη διοίκηση άλλου νομικού προσώπου, το οποίο δεν υπάγεται  

καν  στο  Δήμο Κεφαλλονιάς.  Προς τούτο  η  υπόθεση θα πρέπει  να  σταλεί  στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Γηροκομείου Σάμης για λήψη σχετικής απόφασης εφόσον το επιθυμεί και το 

αποδέχεται.

Μετά τα παραπάνω και  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1η   του Ν 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) ζητείται  από την Επιτροπή :

1. Η αποδοχή της Δωρεάς.

2. Ο Ορισμός  εκπρόσωπου  του Δήμου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

3. Ενημέρωση της διοίκησης του Γηροκομείου Σάμης για την αποδοχή των όρων της 

παραπάνω δωρεάς και λήψη σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις :

1)του άρθρου 72 παρ. 1η του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

2)την με αρίθ. 29382/ 8-07-2011 αίτηση της κ. Μαρίας Βαγγελάτου 

3)την 136/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σάμης.

                                  ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     1.    Αποδέχεται  την Δωρεά των  Αφών   Βαγγελάτου. 

2.   Ορίζει  τον  Α/Δήμαρχο  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σάμης  Δήμου  Κεφαλλονιάς  κ. 

Σπυρίδωνα  Κουνάδη    εκπρόσωπο   του  Δήμου  για  την  υπογραφή  του  σχετικού 

συμβολαίου.



3.Κοινοποιεί   την   απόφαση  αυτή  και  όλα  τα  σχετικά  έγγραφα  στην  διοίκηση   του 

Γηροκομείου Σάμης  για ενημέρωσή της ,  προκειμένου  να προβεί με  σχετική απόφαση τ  

για   την αποδοχή των όρων της δωρεάς ,εφόσον το επιθυμεί και τους αποδέχεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ. 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
                                                 Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
                                          Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60153

                       Αργοστόλι 13/09/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 38692

Προς:   
   

       

Θ Ε Μ Α : . 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 143ης/2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
2. κ. Μαρία –Βαγγελάτου
        ΣάμηςΚεφαλονιάς.                                                               Α. Πεφάνη
        (τηλ. 6947524725) 
3. Δημοτικό Γηροκομείο Σάμης. 
   (με συνημμένα έγγραφα) 
4. Α/Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Κουνάδη.                                                              
                                                                                      

                                                                      



                           ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο Αργοστόλι  σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου  του έτους 2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  143/2011 Απόσπασμα  Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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