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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                     
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   103 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου   

       του Έργου « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                     
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                    
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                               
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   και έδωσε τον λόγο στον  

Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Αναδόχου του παραπάνω έργου (65/2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής ) κ. Ευάγγελο Κουφό   ο οποίος εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 

«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  του Έργου « ∆ιαµόρφωση 

Κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» ‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

 Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το Πρακτικό του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
Αναδόχου του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 
 Σύµφωνα µε αυτό και, αφού ουδεµία ένσταση κατατέθηκε στο διάστηµα από 26.04.13 έως 30.04.13, 
εισηγούµαστε στην Επιτροπή 
 Την έγκριση του Πρακτικού και του αποτελέσµατος αυτού και την κατακύρωση στη µειοδότρια 
εταιρεία «ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.» της κατασκευής του έργου του θέµατος (µέση έκπτωση 36,69%) µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 
Τονίζονται ιδιαίτερα τα εξής:  
α. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη.  
β. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο (∆ήµος Κεφαλλονιάς) φάκελος προς την 
Ε.Υ.ΕΦ. του Π.Α.Α. 2007-2013 - Μονάδα Β3, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία εφαρµογής προληπτικού 
ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών υπογραφής σύµβασης. Στη συνέχεια, προσκαλείται ο µειοδότης (κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08) να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) 



ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης.  
 
Συνηµµένα: 
1. Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (φωτοαντίγραφο) 
2. Πίνακας ∆ιαγωνιζοµένων (µε στοιχεία επικοινωνίας) 
 
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
1. Φάκελος ∆ιαγωνισµού  
  
  

 

Ευάγγελος Κουφός 
  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω: «Ψηφίζω την δηµοπράτηση του έργου µε τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 1). Να µην ξηλωθούν τα παλιά ΄πεζοδρόµια της κεντρικής λεωφόρου, επειδή είναι καλυµµένα µε 
πέτρα και το έργο έχει γίνει σχετικά πρόσφατα.  
2) η πεζοδρόµηση να γίνει σε ένα επίπεδο λίγο χαµηλότερα από το πεζοδρόµιο επειδή ο δρόµος είναι 
κατηφορικός , ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ιδιοκτησίες από όµβρια νερά. 3) Θα πρέπει να  
αποξυλωθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ. 4) Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επέκτασης  σχεδίου Σκάλας ώστε να 
προκύψει Περιµετρικός ∆ρόµος του οικισµού για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα κίνησης και στάθµευσης 
που θα προκύψουν.» 
 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Τα άρθρα 13-15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09.03.99) 
3) Το άρθρο 4.1(ι) της ∆ιακήρυξης 
4) το άρθρο  27 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.). 
5) Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1.Εγκρίνει ως έχει το   συνηµµένο  Πρακτικό της Επιτροπής του Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για 

την  ανάδειξη Αναδόχου του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας 

Σκάλας» προϋπολογισµού 999.929,15 € ( µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  

2. Κατακυρώνει  στη µειοδότρια εταιρεία «ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α.Τ.Ε.» την κατασκευή του έργου «∆ιαµόρφωση 

Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» η οποία προσέφερε µέση έκπτωση  τριάντα έξι 

και εξήντα εννιά επί τοις εκατό ( 36,69%) . 

3) Η παρούσα Απόφαση  κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη.  
4. Μετά τον κατά Νόµο έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υποβάλλεται από τον ∆ικαιούχο (∆ήµος Κεφαλλονιάς) φάκελος προς την 
Ε.Υ.ΕΦ. του Π.Α.Α. 2007-2013 - Μονάδα Β3, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία εφαρµογής προληπτικού 
ελέγχου νοµιµότητας διαδικασιών υπογραφής σύµβασης. Στη συνέχεια, προσκαλείται ο µειοδότης (κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08) να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) 
ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στο άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης.  
 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   104/ 2013 
 

   ΘΕΜΑ :Ενέργειες πριν  την  έναρξη των εργασιών   του έργου « ∆ιαµόρφωση 

Κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                           
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                    
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης ‘έδωσε τον λόγο στον  

Α/ Πρόεδρο κ. Ανδρέα Ζαπάντη ο οποίος εισηγούµενος το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ενέργειες  

πριν την έναρξη των εργασιών του έργου « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» 

έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω:  
 

 Σύµφωνα µε την 103/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σε µειοδότη η 
εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 
προτείνω στην Επιτροπή να αποφασίσει πριν την έναρξη  των εργασιών κατασκευής του ,(περίπου 
µέχρι τον Νοέµβριο) η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να  προβεί  στις παρακάτω ενέργειες : α) Να 
εκπονηθεί  µελέτη για την αισθητική προσαρµογή του εν λόγω έργου β) να γίνουν ΑΜΕΣΑ οι 
απαραίτητες ενέργειες για την αποµάκρυνση των κολόνων και των καλωδίων της ∆ΕΗ  από τον 
κεντρικό δρόµο. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)Την 103/2013 απόφασή της. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                   ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 Πριν την έναρξη  των εργασιών κατασκευής του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων 
Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :  
α) Εκπόνηση   µελέτη για την αισθητική προσαρµογή του . 
β) να αποµακρυνθούν ΑΜΕΣΑ  οι κολόνες  και τα καλώδια  της ∆ΕΗ  από τον κεντρικό δρόµο. 
 
 
 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  105   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                   
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                  
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                             
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   
το 2ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης» ‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής την  εισήγηση της   Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής : 
 

          Στις 17 Ιανουαρίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 
14-7-2011 αγωγή της κ. Ευφηµίας ∆ιονυσάτου κατά του ∆ήµου Κεφαλονιάς, στον οποίο  εντάχθηκε το 
προσωπικό του καταργηµένου ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Αργοστολίου». 
Με την ως άνω αγωγή η ενάγουσα ζητούσε να της καταβληθεί το ποσό των 74.935 ευρώ για 
δεδουλευµένες αποδοχές, µισθούς υπερηµερίας και επιδόµατα από  1-3-2007 µέχρι 15-7-2011.  
         Με την µε αριθ. 34/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφ/νίας έγινε εν µέρει δεκτή η 
αγωγή αυτή για το ποσό των 35.363,88€  ενώ για το υπόλοιπο κρίθηκε  ότι έχει υποπέσει  στη διετή 
παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 3 Ν. 2362/95. Συγχρόνως κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για το 
ποσό των 15.000 ευρώ. 
        Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων  βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ενώ προκειµένου  για µισθολογικές απαιτήσεις 
κάθε µορφής περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 
ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός  και η κατάργηση δίκης. 
         Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του 
ενδίκου µέσου της έφεσης και τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την σύνταξη, κατάθεση και 
παράσταση ενώπιον του  αρµοδίου ∆ικαστηρίου κατά τη συζήτηση αυτής οπότε οριστεί ή σε 
οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτής. 

  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας προτείνει να µην ασκηθεί από  την Νοµική Υπηρεσία το ένδικο µέσο της έφεσης και να 
καταβληθούν άµεσα τα δεδικασµένα στην παραπάνω εργαζόµενη και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την πρόταση του κ. Ζαπάντη  ψηφίζει και ο κ. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης. 
 



Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: 
Η συγκεκριµένη περίπτωση εργαζόµενης είναι η χαρακτηριστικότερη της πολιτικής που υλοποιείται  από 
τις παρατάξεις που διοικούν τον ∆ήµο Κεφαλονιάς και προγενέστερα τον ∆ήµο Αργοστολίου και 
στηρίζονται από τα κόµµατα ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. Είναι η πιστή εφαρµογή των 
οδηγιών της ΕΕ (που δεν έχει να κάνει µόνο µε την σηµερινή καπιταλιστική κρίση, αλλά είναι και 
προγενέστερη) που σκοπό έχει την υποβάθµιση των ∆ηµόσιων και ∆ηµοτικών υπηρεσιών µε την 
υποχρηµατοδότηση, τις απολύσεις εργαζοµένων, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την 
είσοδο ΜΚΟ και επιχειρήσεων που στόχο έχει να µεταφερθεί το κόστος στους εργαζόµενους και να 
αυξηθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών οµίλων. 
 
Η συγκεκριµένη υπάλληλος προσελήφθηκε  την 01.02.2001 και δούλευε µε σύµβαση αορίστου χρόνου 
έως 14.02.2007 στον Α.Ο.∆.Α όπου απολύθηκε. Παρά τη τελεσίδικη δικαίωση της µε την υπ’ αρ.51/2011 
απόφαση του Εφετείου Πατρών που θεωρεί άκυρη ως καταχρηστική την απόφαση του ΑΟ∆Α δεν 
προσελήφθηκε από τον ∆ήµο Κεφαλονιάς ως καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Αργοστολίου. Παρά 
την επίδοση της απόφασης του δικαστηρίου από τις 25.02.2011 και την εξώδικη διαµαρτυρία στις 
28.03.2011 προς τον ∆ήµο Κεφαλονιάς για την µη εφαρµογή της απόφασης και µη αποδοχή της 
εργασίας, ο ∆ήµος δεν υλοποίησε την απόφαση για άµεση πρόσληψη της. Κατόπιν τούτου η υπάλληλος 
έκανε αγωγή στο ∆ήµο Κεφαλονιάς στις 14.07.2011 που εκδικάστηκε στις 17.01.2013 και το δικαστήριο 
µε την υπ’ αρ.34/2013 απόφαση του κάνει δεκτή την αγωγή εν µέρει(λόγω παραγραφής ενός µέρους) 
για καταβολή των δεδουλευµένων συνολικού ποσού 35.363.88 ευρώ κηρύσσοντας την απόφαση 
προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 15.000 ευρώ.   
 
Μετά από όλες αυτές τις καταδικαστικές αποφάσεις για τον ∆ήµο και την επιβολή πληρωµής 
σηµαντικών ποσών προς την εργαζόµενη, έρχεται σήµερα η ∆ηµοτική αρχή και ζητάει να προσβληθεί 
αυτή η απόφαση, να µην πληρωθεί  και να µην επαναπροσλάβει την εργαζόµενη όπως όφειλε και µε 
βάση τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Αυτό δείχνει ότι η ∆ηµοτική αρχή Κεφαλονιάς εφαρµόζει µε 
συνέπεια την αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης(Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) ως πολιτικό 
δεκανίκι και µακρύ χέρι της. 
∆είχνει την πολιτική στοχοποίηση  που έχει απέναντι στην εργαζόµενη που είναι συνδικαλίστρια µε τις 
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, εκλεγµένο µέλος του ∆Σ του Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων και εκλεγµένος 
αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ. Είναι συνέχεια των παρεµβάσεων στις εσωτερικές 
διαδικασίες εκλογών των ∆ηµοτικών υπαλλήλων για να αποτραπεί η συµµετοχή της και εκλογή της.  
Μιλάµε για εργαζόµενη µε σοβαρό πρόβληµα οικονοµικής επιβίωσης της ίδιας και της οικογένειας της. 
Καλούµε την Οικονοµική Επιτροπή να µην κάνει αυτήν την πολιτικά καταδικαστέα προσφυγή, να 
υλοποιήσει την απόφαση που δικαιώνει την υπάλληλο. 
Καλούµε τον λαό να βγάλει τα συµπεράσµατα του, το ∆Σ του Σωµατείου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων να 
πάρει θέση. 
Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 
Οι κ.κ. Αποστολάτος, Παπαδάτος και ο Πρόεδρος κ. Σαββαόγλου ψηφίζουν την εισήγηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Την  παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας.. 
 
                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης  κατά της µε αριθ. 34/2013 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

2. Χορηγεί στην Νοµική Σύµβουλο και  δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου , την εντολή  
για την σύνταξη της εν λόγω έφεσης ,την κατάθεση της και την παράσταση ενώπιον του  
αρµοδίου ∆ικαστηρίου κατά τη συζήτηση αυτής οπότε οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο αυτής . 

                Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 



                                                                            Α∆Α: ΒΕΝ5ΩΕ5-ΟΜ8 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  106   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                           
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                    
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   

το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή» ‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

Επιτροπής την  εισήγηση της   Νοµικής Συµβούλου   του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής : 

  Την 18-4-2013   εκδικάσθηκε  ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η από 18-3-2011  

και µε αριθµό κατάθεσης 39/2011  αγωγή του Ευάγγελου Μανουβέλου  του Παναγή κατά  του πρώην 

∆ήµου Πυλαρέων  και ήδη Κεφαλονιάς µε την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί  ότι οι ορισµένου χρόνου 

συµβάσεις του αποτελούν µία ενιαία  σύµβαση αορίστου χρόνου. 

          Επί της ανωτέρω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό  38/2013  οριστική απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  µε την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται  σε αυτή απορρίφθηκε η 

ως άνω αγωγή του ενάγοντος  Ευάγγελου  Μανουβέλου. 

         Επειδή η ως άνω αγωγή πρέπει να επιδοθεί στον ενάγοντα προκειµένου να λάβει γνώση και για 

τις νόµιµες συνέπειες, σας παρακαλώ όπως η επιτροπή σας ορίσει ∆ικαστικό Επιµελητή του 

Πρωτοδικείου  Κεφαλληνίας προκειµένου να επιδώσει αυτή στον ενάγοντα. 

 

  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ . 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Την  παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας.. 



 
 

                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 

3. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Χαράλαµπο Κουταβά   για 
την  επίδοση της  µε αριθµό  38/2013  οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας στον ενάγοντα κ.  Ευάγγελο  Μανουβέλο. 

       2.   Η αµοιβή του   παραπάνω δικαστικού    επιµελητή  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  
υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  
 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                Α∆Α: ΒΕΝ5ΩΕ5-Ζ∆Θ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    107   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                          
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                                    
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   έδωσε τον λόγο στην ειδική 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη  το 4ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

«Ορισµός ∆ικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας» ‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

Επιτροπής την  εισήγηση της   Νοµικής Συµβούλου   του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχει ως εξής : 

 

 Την 22.05.2013 συζητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας η από 20.11.2009 και µε 
αριθµό κατάθεσης Ε 6714/2009 αίτηση ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος 
του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του προεδρικού 
διατάγµατος της από 02.09.2009 «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου 
κατάτµησης λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµού προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του ∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 
441/16.09.1999 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων)  κατά το µέρος 
που απαγορεύεται εντός της Ζώνης η διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
έτους, µε εξαίρεση τα οχήµατα άµεσης ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) καθαριότητας και 
τροφοδοσίας. 
 Για την άσκηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης η υπόθεση δυνάµει της µε αριθµό 27/2009 
απόφασης της ∆ηµαρχικής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Πυλαρλεων είχε ανατεθεί στους δικηγόρους κ. 
Γεράσιµο Θεοδωράτο  δικηγόρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας, στον κ. Βασίλειο Γαλανόπουλο 
δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών και κ. Παναγιώτη Μπούµη δικηγόρο του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών µε την οποία τους δόθηκε η εντολή να ενεργήσουν είτε χωριστά είτα από κοινού.  
Την εν λόγω υπόθεση χειρίστηκε τελικά ο κ. Γεράσιµος Θεοδωράτος ο οποίος έχει έκτοτε πλήρη γνώση 
του φακέλου της υπόθεσης, έχει συντάξει την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης και έχει παραστεί στις µέχρι 
σήµερα αναβολές της υπόθεσης. Τέλος σας ενηµερώνω ότι για τη συγκεκριµένη υπόθεση η Νοµική 
Υπηρεσία δεν έχει καµιά απολύτως γνώση ούτε στοιχεία για την ως άνω υπόθεση. 



 Σχετικά µε τα ανωτέρω ο κ. Γεράσιµος Θεοδωράτος απέστειλε προς τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς την 
από 13.05.2013 αίτησή του. 
 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιε) του ν. 
3852/2010 µπορεί να αποφασίζει την πρόσληψη δικηγόρου. 
 Κατόπιν των ανωτέρω ζητώ να εγκρίνετε την παράσταση στους πληρεξούσιους  δικηγόρους : 
α) κ. Γεράσιµο Θεοδωράτο του Βασιλείου δικηγόρο ∆ικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και β)  κ. 
Κωνσταντίνο Παν. Μανιάτη δικηγόρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ενεργούντες είτε από κοινού 
είτε χωριστά ο καθένας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  κατά την δικάσιµο της 22.05.2013 
στην οποία συζητείται η από 20.11.2009 και µε αριθµό κατάθεσης Ε 6714/2009 αίτηση ακύρωσης του 
πρώην ∆ήµου Πυλαρέων καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου για την ακύρωση του προεδρικού διατάγµατος της από 02.09.2009 «Καθορισµός 
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου κατάτµησης λοιπών όρων και περιορισµών 
δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού προϋφιστάµενων του 
έτους 1923 περιοχή Μύρτου του ∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 441/16.09.1999 Τεύχος Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών Θεµάτων)  κατά το µέρος που απαγορεύεται εντός της Ζώνης η 
διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, µε εξαίρεση τα οχήµατα άµεσης 
ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) καθαριότητας και τροφοδοσίας . 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αφού επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω αποδεικνύεται πως  ο τέως ∆ήµαρχος  
Πυλάρου  κ. Μάρκος Κοτσιλίνης είχε προβεί στις νόµιµες διαδικασίες για την  ακύρωση του εν λόγω Π.∆/τος  . 
είχε κατηγορηθεί και δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
Την  παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Νοµικής Υπηρεσίας.. 
 
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1) Εγκρίνει  την παράσταση των  πληρεξούσιων   δικηγόρων  : α) κ. Γεράσιµου Θεοδωράτου του 

Βασιλείου ,δικηγόρου ∆ικηγορικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και β)  κ. Κωνσταντίνου Παν. Μανιάτη, 

δικηγόρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας 

ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας  κατά την δικάσιµο της 22.05.2013 στην οποία συζητείται η 

από 20.11.2009 και µε αριθµό κατάθεσης Ε 6714/2009 αίτηση ακύρωσης του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων 

καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την 

ακύρωση του προεδρικού διατάγµατος της από 02.09.2009 «Καθορισµός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 

(Ζ.Ο.Ε.) κατώτατου ορίου κατάτµησης λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός εγκεκριµένων 

ρυµοτοµικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού προϋφιστάµενων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του 

∆ήµου Πυλαρέων (ΦΕΚ 441/16.09.1999 Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδοµικών 

Θεµάτων)  κατά το µέρος που απαγορεύεται εντός της Ζώνης η διέλευση και στάθµευση οχηµάτων καθ΄ 

όλη τη διάρκεια του έτους, µε εξαίρεση τα οχήµατα άµεσης ανάγκης (νοσοκοµειακά, πυροσβεστικά κ.α.) 

καθαριότητας και τροφοδοσίας . 

2) Ο καθορισµός της αµοιβής των  παραπάνω δικηγόρων  θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  

ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 



                                                                            Α∆Α: ΒΕΝ5ΩΕ5-ΙΘ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                              
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    108  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 

 διαγωνισµού για την εκµίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου έξωθεν Λιµνοσπηλαίου 

 Μελισσάνης ∆. Ε Σάµης. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                          
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                    
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   

το 5ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την εκµίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου έξωθεν Λιµνοσπηλαίου Μελισσάνης ∆.Ε Σάµης» 

‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  εν λόγω διακήρυξη που συνέταξε η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου  

που έχει ως εξής : 

  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
           Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός ακινήτου (τουριστικού 
περιπτέρου), που βρίσκεται έξωθεν του Λιµνοσπηλαίου της Μελισσάνης στη ∆. Ε. Σάµης και έχει 
επιφάνεια 22,36 τ.µ. και περιβάλλοντα χώρο περίπου 65 τ.µ. Εντός του αναψυκτηρίου βρίσκονται 
τοποθετηµένοι µεταλλικοί πάγκοι και ξύλινα ράφια για την τοποθέτηση των προϊόντων ενώ το 
αναψυκτήριο διαθέτει το βασικό εξοπλισµό καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την καθαριότητα του γύρωθεν του αναψυκτηρίου χώρου 
όπως επίσης των τουαλετών καθώς και του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων του κοινού, 
φροντίζοντας παράλληλα για την προµήθεια των χώρων αυτών µε τα απαραίτητα για τη λειτουργία και 
την καθαριότητα τους υλικά (χαρτί τουαλέτας, απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κ.λ.π.).   
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου στις  27 Μάιου 
2013, ηµέρα  ∆ευτέρα  . Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα 
δηµοσίευση στις 31 Μάιου 2013, ηµέρα  Παρασκευή . 

 



Άρθρο 1 
 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως αναψυκτήριο αποκλειοµένης ρητά 
οποιασδήποτε άλλης χρήσης και αφού εφοδιαστεί µε τις νόµιµες άδειες για τη στέγαση των αναγκών της 
επιχείρησης ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή. Η έκδοση των σχετικών αδειών 
αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά του µισθωτή 

 
Άρθρο 2 

 Ο συµβατικός χρόνος διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και απαγορεύεται ρητά η 
αναµίσθωση, η σιωπηρή παράταση της µίσθωσης ή η υποµίσθωση.  

 
Άρθρο 3 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των  τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ ετησίως. 
Το µίσθωµα για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης ενώ για τα 
επόµενα έτη το µίσθωµα θα πρέπει να καταβάλλεται µέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη 
Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.  
Κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας επισηµαίνεται ότι κάθε επόµενη προσφορά δεν µπορεί να είναι 
κατώτερη από 100 ευρώ.  
  

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 
σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ύψους ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή 
το γραµµάτιο θα παραµείνουν κατατεθειµένα στο δήµο Κεφαλονιάς µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν µε άλλο γραµµάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης ποσού ίσου προς το επιτευχθέν µίσθωµα του έτους 2013. Ο ∆ήµος 
Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική ή γραµµάτιο µε κατάπτωση της από 
οποιαδήποτε οφειλή του µισθωτή. 
Επίσης για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει:  
1) Φορολογική ενηµερότητα. 
2) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται. 
Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρία από τον οµόρρυθµο εταίρο 
αυτής και το διαχειριστή της, για τις άλλες µορφές εταιριών από το νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το 
διευθύνοντα σύµβουλο.  
Ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει φορολογική  
ενηµερότητα και βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
Το εν λόγω αναψυκτήριο λόγω του σηµείου το οποίο εξυπηρετεί, έχει µεγάλη σηµασία για την τουριστική 
και πολιτιστική προβολή του νησιού. Γι΄ αυτό ο µισθωτής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ποιοτικές, 
υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας εξειδικευµένο προσωπικό µε προηγούµενη εµπειρία στη λειτουργία 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Για τη 
διαπίστωση της τήρησης του όρου αυτού θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχοι και 
αυτοψίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις του όρου αυτού ή επώνυµες καταγγελίες ο 
µισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή, το ακίνητο θα 
επαναδηµοπρατείται και θα αποκλείεται από τη δηµοπρασία ο ήδη έκπτωτος µισθωτής ή συγγενής εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β΄ βαθµού. 

 
Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 
να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

 
Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης 
αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση 



που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την 
κατακύρωση τους. 

 
Άρθρο 7 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλονιάς ενώ η εγγυητική επιστολή θα 
παρακρατηθεί σαν εγγύηση µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. Το 
ποσό αυτό θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση 
του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών κι την τήρηση των όρων του 
παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος 
θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο 
του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. Η καθυστέρηση στην καταβολή του 
µισθώµατος ή η µερική καταβολή του, θα βαρύνει αυτό µε τις νόµιµες προσαυξήσεις (1,5%) και µε τον 
τόκο υπερηµερίας που θα επιβάλλεται από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης, θα λογίζεται σαν 
δυστροπία του µισθωτή και θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της µίσθωσης. Τα ίδια αποτελέσµατα 
συνεπάγεται και η καθυστέρηση ή η άρνηση καταβολής κάθε άλλης χρηµατικής οφειλής που αφορά το 
µίσθιο και βαρύνει κατά τα αναφερόµενα στην παρούσα το µισθωτή. Επίσης στις ανωτέρω περιπτώσεις 
ο εκµισθωτής δικαιούται να επιβάλλει συµβατική ποινική ρήτρα µέχρι το 1/6 του ετήσιου µισθώµατος, η 
οποία µπορεί να εισπραχθεί και µε κατάπτωση αντίστοιχου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 

 
Άρθρο 8 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη 
ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να 
κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η 
έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, 
συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της 
µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή 
αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη 
του µισθωτή και θα γίνει µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Οποιαδήποτε ζηµία ή καταστροφή του 
αναψυκτηρίου από οποιαδήποτε αιτία θα αποκαθίσταται αποκλειστικά από το µισθωτή. Ο µισθωτής 
επίσης υποχρεούται στην τήρηση των υγειονοµικών και αγορανοµικών διατάξεων. Να προστατεύει και 
να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο, ευθυνόµενος για την προστασία 
του πρασίνου και την καθαριότητα όλου του χώρου.   

 
Άρθρο 9 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 
λογαριασµούς κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου 
και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

 
Άρθρο 10 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 
νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
Άρθρο 11 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγύησης και της εγγυητικής 
επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 12 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 
της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 
Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς Σάββας Σαββαόγλου. 

 
 

Άρθρο 13 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι……. 
                   Ο ∆ήµαρχος 

 

 
 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Παπαδάτος προτείνει για την  διασφάλιση των  εσόδων  του ∆ήµου να συµπληρωθεί στο άρθρο 7  
της διακήρυξης η παρακάτω ρήτρα : ο εκµισθωτής ο οποίος θα θελήσει να καταγγείλει την σύµβαση του πριν την 
΄λήξη της , να δεσµεύεται στην καταβολή  της διαφοράς του ποσού που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του ∆ήµου  
από την νέα εκµίσθωση του αναψυκτηρίου  µέχρι την λήξη της σύµβασης του.( τα έξι έτη) . 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση και επισηµαίνει ότι µε το πρόσφατο παράδειγµα της  
µονοµερούς καταγγελίας της εν λόγω µίσθωσης από τον  προηγούµενο εκµισθωτή η διαχείριση των 
αναψυκτήριων των Λιµνοσπηλαίων πρέπει να γίνεται από το κράτος και να µην δίνονται σε ιδιώτες  εφόσον οι 
∆ήµοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της σωστής λειτουργία τους.  
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν 3463/2006  
 3) Το Π.∆ 270/81 
4) την   124  /2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Το  παραπάνω σχέδιο  διακήρυξη των όρων του φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού  εκµίσθωσης 
 του εν λόγω  ακινήτου  . 
 

 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
1. Καταρτίζει  τους   όρους δηµοπράτησης µε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό  εκµίσθωσης  
ακινήτου (τουριστικού περιπτέρου), που βρίσκεται έξωθεν του Σπηλαίου της Μελισσάνης στη ∆. Ε. 
Σάµης που έχουν ως εξής:  
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
           Ο ∆ήµαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διακηρύσσει ότι: 
 Εκτίθεται σε φανερό δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό η εκµίσθωση ενός ακινήτου (τουριστικού 
περιπτέρου), που βρίσκεται έξωθεν του Λιµνοσπηλαίου της Μελισσάνης στη ∆. Ε. Σάµης και έχει 
επιφάνεια 22,36 τ.µ. και περιβάλλοντα χώρο περίπου 65 τ.µ. Εντός του αναψυκτηρίου βρίσκονται 
τοποθετηµένοι µεταλλικοί πάγκοι και ξύλινα ράφια για την τοποθέτηση των προϊόντων ενώ το 
αναψυκτήριο διαθέτει το βασικό εξοπλισµό καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
Ο µισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την καθαριότητα του γύρωθεν του αναψυκτηρίου χώρου 
όπως επίσης των τουαλετών καθώς και του χώρου στάθµευσης των οχηµάτων του κοινού, 
φροντίζοντας παράλληλα για την προµήθεια των χώρων αυτών µε τα απαραίτητα για τη λειτουργία και 
την καθαριότητα τους υλικά (χαρτί τουαλέτας, απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κ.λ.π.).   
 Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αργοστολίου στις  27 Μάιου 
2013, ηµέρα  ∆ευτέρα  . Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα 
δηµοσίευση στις 31 Μάιου 2013, ηµέρα  Παρασκευή. 

 
Άρθρο 1 

 Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο ως αναψυκτήριο αποκλειόµενης ρητά 
οποιασδήποτε άλλης χρήσης και αφού εφοδιαστεί µε τις νόµιµες άδειες για τη στέγαση των αναγκών της 
επιχείρησης ενώ απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή. Η έκδοση των σχετικών αδειών 
αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά του µισθωτή 

 
Άρθρο 2 

 Ο συµβατικός χρόνος διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται εξαετής και απαγορεύεται ρητά η 
αναµίσθωση, η σιωπηρή παράταση της µίσθωσης ή η υποµίσθωση.  

 
Άρθρο 3 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των  τριάντα χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ ετησίως. 
Το µίσθωµα για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ µε την υπογραφή της σύµβασης ενώ για τα 
επόµενα έτη το µίσθωµα θα πρέπει να καταβάλλεται µέχρι τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους. 
 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται αυξανόµενο σύµφωνα µε το ∆είκτη 
Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.  
Κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας επισηµαίνεται ότι κάθε επόµενη προσφορά δεν µπορεί να είναι 
κατώτερη από 100,00 Ευρώ.  
  

Άρθρο 4 
 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 
εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 



σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
ύψους ίσου µε το ετήσιο µίσθωµα ήτοι τριάντα χιλιάδες (30.000,00) Ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή 
το γραµµάτιο θα παραµείνουν κατατεθειµένα στο δήµο Κεφαλονιάς µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν µε άλλο γραµµάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύµβασης ποσού ίσου προς το επιτευχθέν µίσθωµα του έτους 2013. Ο ∆ήµος 
Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική ή γραµµάτιο µε κατάπτωση της από 
οποιαδήποτε οφειλή του µισθωτή. 
Επίσης για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει:  
1) Φορολογική ενηµερότητα. 
2) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται. 
Αν ο πλειοδότης είναι οµόρρυθµη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµιστούν από 
όλους τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθµη εταιρία από τον οµόρρυθµο εταίρο 
αυτής και το διαχειριστή της, για τις άλλες µορφές εταιριών από το νόµιµο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το 
διευθύνοντα σύµβουλο.  
Ο κάθε ενδιαφερόµενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα 
πρακτικά της δηµοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος µε το µισθωτή για την 
εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκοµίσει φορολογική  
ενηµερότητα και βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 
Το εν λόγω αναψυκτήριο λόγω του σηµείου το οποίο εξυπηρετεί, έχει µεγάλη σηµασία για την τουριστική 
και πολιτιστική προβολή του νησιού. Γι΄ αυτό ο µισθωτής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες ποιοτικές, 
υψηλού επιπέδου, διαθέτοντας εξειδικευµένο προσωπικό µε προηγούµενη εµπειρία στη λειτουργία 
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Για τη 
διαπίστωση της τήρησης του όρου αυτού θα διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχοι και 
αυτοψίες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις του όρου αυτού ή επώνυµες καταγγελίες ο 
µισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, θα καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή, το ακίνητο θα 
επαναδηµοπρατείται και θα αποκλείεται από τη δηµοπρασία ο ήδη έκπτωτος µισθωτής ή συγγενής εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι β΄ βαθµού. 

 
Άρθρο 5 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 
πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 
να παρουσιάσει προς τούτο συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως 
µισθωτής. 

 
Άρθρο 6 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την 
Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία, αν ο πλειοδότης 
αρνηθεί να υπογράψει τη σχετικής σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους της δηµοπρασίας κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί ενώ πλειοδότης 
αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του ∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση 
που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας αµέσως µετά την 
κατακύρωση τους. 

 
Άρθρο 7 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο Ταµείο του ∆ήµου Κεφαλονιάς ενώ η εγγυητική επιστολή θα 
παρακρατηθεί σαν εγγύηση µέχρι τη λήξη της σύµβασης για την καλή εκτέλεση των όρων αυτής. Το 
ποσό αυτό θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση 
του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών λογαριασµών κι την τήρηση των όρων του 
παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος 
θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο 
του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. Η καθυστέρηση στην καταβολή του 
µισθώµατος ή η µερική καταβολή του, θα βαρύνει αυτό µε τις νόµιµες προσαυξήσεις (1,5%) και µε τον 
τόκο υπερηµερίας που θα επιβάλλεται από την πρώτη ηµέρα καθυστέρησης, θα λογίζεται σαν 
δυστροπία του µισθωτή και θα αποτελεί λόγο καταγγελίας της µίσθωσης. Τα ίδια αποτελέσµατα 
συνεπάγεται και η καθυστέρηση ή η άρνηση καταβολής κάθε άλλης χρηµατικής οφειλής που αφορά το 
µίσθιο και βαρύνει κατά τα αναφερόµενα στην παρούσα το µισθωτή. Επίσης στις ανωτέρω περιπτώσεις 
ο εκµισθωτής δικαιούται να επιβάλλει συµβατική ποινική ρήτρα µέχρι το 1/6 του ετήσιου µισθώµατος, η 
οποία µπορεί να εισπραχθεί και µε κατάπτωση αντίστοιχου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. 
Επιπλέον σε περίπτωση που ο εκµισθωτής θελήσει να καταγγείλει µονοµερώς την σύµβαση του πριν την 
΄λήξη της ,  δεσµεύεται στην καταβολή  της διαφοράς του ποσού της εκµίσθωσης που τυχόν θα προκύψει εις 
βάρος του ∆ήµου  από την νέα  εκµίσθωση του αναψυκτηρίου  µέχρι την λήξη της σύµβασης του.( τα έξι έτη) . 



 
Άρθρο 8 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 
συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη 
ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να 
κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 
καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η 
έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, 
συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της 
µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή 
αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη 
του µισθωτή και θα γίνει µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Οποιαδήποτε ζηµία ή καταστροφή του 
αναψυκτηρίου από οποιαδήποτε αιτία θα αποκαθίσταται αποκλειστικά από το µισθωτή. Ο µισθωτής 
επίσης υποχρεούται στην τήρηση των υγειονοµικών και αγορανοµικών διατάξεων. Να προστατεύει και 
να συντηρεί τις εγκαταστάσεις του καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο, ευθυνόµενος για την προστασία 
του πρασίνου και την καθαριότητα όλου του χώρου.   

 
Άρθρο 9 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 
λογαριασµούς κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου 
και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

 
Άρθρο 10 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 
νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

 
Άρθρο 11 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 
σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγύησης και της εγγυητικής 
επιστολής υπέρ του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

 
Άρθρο 12 

Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 
της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 
Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς Σάββας Σαββαόγλου. 

 
 

Άρθρο 13 
Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 
 
Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
       Αργοστόλι 17-05-2013 
                   Ο ∆ήµαρχος 

 
                                                                                                             Αλέξανδρος Παρίσης 
 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  Α∆Α: ΒΕΝ5ΩΕ5-1ΧΩ     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 19 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  17 η  Μαΐου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    109 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου  ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 

Αργοστολίου. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα 17 η   Μάιου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  20156 /14 -05-2013 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 έξι  (6 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                   
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                         Γαλάτης Άγγελος                                                                                                              
4.   Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                           Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
5.  Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                        Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                         
6.  Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος)   
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης    εισηγούµενος   

το 6ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου  ενώπιον του Μονοµελούς 

Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου.» ‘έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  υπ αρίθ. 20742/17-05-2013 

αίτηση του κ. Κουνάδη Αλέξανδρου   που έχει ως εξής : 

Σας διαβιβάζω συνηµµένα το αρ. Β12 /649 Κλητήριο Θέσπισµα της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας 

για υπόθεση που αφορά την περίοδο που ασκούσα τις αρµοδιότητες του Α/ ∆ηµαρχου Αργοστολίου και 

παρακαλώ να εγκρίνετε τον ορισµό του δικηγόρου κ. Χρυσοστόµου Γασπαράτου να παραστεί ενώπιον του  

Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αργοστολίου την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013. 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  Την   παραπάνω αίτηση του τέως Α/∆ηµάρχου  
 
 
 
 
 
 
 



 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
 
 
1. Ορίζει τον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Γασπαράτο Χρυσόστοµο   να παραστεί κατά την δικάσιµο της 
24.05.2013 καθώς και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
Αργοστολίου και να εκπροσωπήσει τον κ. Αλέξανδρο Κουνάδη  κατά την εκδίκαση της ποινικής 
υπόθεσης σύµφωνα µε το µε αριθµό Β12/649 κλητήριο θέσπισµα της κας. Εισαγγελέως 
Πληµµελειοδικών Κεφαλληνίας. 
2. Ο καθορισµός της αµοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα  προσδιοριστεί  βάσει της  ισχύουσας  ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                             Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                         Σάββας Σαββαόγλου    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 


