
                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                      

                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 22η Ιουνίου 2011 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 92/ 2011

        ΘΕΜΑ :  Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης χώρου.

Στο Αργοστόλι σήμερα 22η   Ιουνίου  του έτους 2011 , ημέρα Τετάρτη   και ώρα 13.00 
το μεσημέρι   , συνήλθε σε  συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 25021/17-
06-2011 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 
                                                                                    Ζαπάντης Ανδρέας     
1. Κουταλά Αικατερίνη                                                             
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
3. Γκισγκίνης Νικόλαος
4. Κοκκόσης Διονύσιος
5.Ματιάτος Σπυρίδων
6. Γαλάτης Άγγελος 
7. Πυλαρινός Δημήτριος
8. Αυγουστάτου Αθηνά
Ο  Πρόεδρος , κ. Δημήτριος Πυλαρινός   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούμενος  το  2ο   θέμα   ημερήσιας διάταξης περί «Καταγγελίας σύμβασης 
μίσθωσης χώρου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
   
Τις 10/05/2011 το Λιμεναρχείο Κεφαλλονιάς , συνέταξε μετά από διενέργεια 
αυτοψίας Έκθεση προς την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου Νομού Κεφαλληνίας 
την οποία κοινοποίησε   στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας  , στο 
Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου και στον Δήμο  , σύμφωνα με την οποία 
αναφέρεται ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις στον αιγιαλό στην θέση 2 Μακρύ Γιαλού της 
Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου και ζητά επιπλέον στοιχεία για την διενέργεια 
περαιτέρω ελέγχου για την εφαρμογή της Νομοθεσίας.
Η Δημοτική Αστυνομία προέβη σε έλεγχο –αυτοψία τις 26/05 όπου διαπίστωσε την 
ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών , την οποία κοινοποίησε στην Κτηματική 
Υπηρεσία , στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και στον μισθωτή κ. Φακούντο 
,αφήνοντας περιθώριο τριών ημερών στο τελευταίο για την απομάκρυνση των 
παραπάνω αυθαιρέτων .



Στην συνέχεια τις 6/06 με νέα Έκθεση Ελέγχου η Δημοτική Αστυνομία διαπιστώνει 
ότι παραμένουν οι αυθαιρεσίες στον αιγιαλό.
Σύμφωνα με την παρ. 2 της υπ αρίθ. 11445/2009 Σύμβαση Μίσθωσης Χώρου 
αναφέρεται ότι «Απαγορεύεται ρητά η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής 
κατασκευής όπως στεγάστρων , τσιμεντοστρώσεων , πλακοστρώσεων , 
επιχωματώσεων κ.λ.π
Η καντίνα θα είναι αυτοκινούμενη ή ρυμουλκούμενη με αριθμό πλαισίου και θα 
μπορεί να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή. Το μέγιστο πλάτος αυτής θα είναι 2,5 μέτρα 
και θα πρέπει να πληροί τις απαραίτητες από τον Νόμο προδιαγραφές.
Η παραχώρηση της χρήσης είναι απλή και δεν αναιρεί το κοινόχρηστο αυτού, δεν 
αλλοιώνει το περιβάλλον και εξασφαλίζει τους όρους υγιεινής , αισθητικής και 
καθαριότητας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στον αιγιαλό –παραλία που θα αλλοιώσει το 
χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον»
Τις 20/6/2011 ο κ. Φακούντος με αίτησή του ζητά από την Δημοτική αστυνομία 
περαιτέρω έλεγχο – αυτοψία για να διαπιστώσει την απομάκρυνση των αυθαιρέτων 
κατασκευών.
Τις 21/06/2011  η Δημοτική Αστυνομία με την 25648/11 έκθεση ελέγχου της 
διαπίστωσε ότι εκτός από το ξύλινο πάτωμα περιμετρικά της καντίνας όλες οι άλλες 
κατασκευές απομακρύνθηκαν.
 Ζητείται από την Επιτροπή η καταγγελία της  παραπάνω σύμβασης .
  Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Φακούντο ο οποίος αναφέρει η κατασκευή που δεν 
απομακρύνθηκε παίζει τον  ρόλο του πλατύσκαλου το οποίο είναι απαραίτητο για την 
εύρυθμη λειτουργία  της καντίνας ζητάει από την Επιτροπή την ανοχή της για να μπορέσει να 
την λειτουργήσει καταθέτοντας  τις αντίστοιχες φωτογραφίες.                                          
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση :
Ο κ. Γκισγκίνης   προτείνει  να θεωρηθεί το θέμα λήξαν και να μην καταγγελθεί η 
σύμβαση.
Ο Πρόεδρος προτείνει το θέμα να παραπεμφθεί στην νομική σύμβουλο του Δήμου 
και να επανέλθει με εισήγησή της σε επόμενη συνεδρίαση  .
και αφού είδε τις διατάξεις: 
  1)του άρθρου 72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
  2) Το Π.Δ 270/81
  3)Το άρθρο 13 του Ν 2971/2001.

                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Παραπέμπει το παραπάνω θέμα  στην νομική σύμβουλο του Δήμου κ. Νίκη 
Χριστοφοράτου και να επανέλθει με εισήγησή της σε επόμενη συνεδρίαση.

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

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  25/06/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ. 26652

Προς:   Νομική Σύμβουλο Δήμου

κ    . Νίκη Χριστοφοράτου 

       

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 92ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 92 ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
    ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς 
                                                                                                          Α.Πεφάνη

                                                                       



ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  25    Ιουνίου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  92/2011 Απόσπασμα  Απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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