
                                                                            Α∆Α: ΒΛΩ7ΩΕ5-3Α∆        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   171  / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου καταστήµατος που 
βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429/29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                         
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       Γαλάτης Αγγελος                                                                 
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 1 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου 

καταστήµατος που βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αργοστολίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης 

του παραπάνω ακινήτου που έχει ως εξής: 

                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    34957 
        Στο Αργοστόλι , σήµερα την  30 η Ιουλίου  2013, ηµέρα Τρίτη  και ώρα               09.00  π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    24/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση ενός ισογείου 
καταστήµατος που βρίσκεται στην Πλατεία ∆ιλινάτων  ∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλονιάς, επιφανείας 
203,5 τ.µ.,   όπως ορίζεται στην αρ. 32590/2013 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  
στις  εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις  24-7-2013   και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις    24-7-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Παπαδάτος  Νικόλαος (Αν. Πρόεδρος) 
2) Πυλαρινού-Πετράτου Μαρία (Μέλος) 
3)  Παυλάτος Στυλιανός (Μέλος) 



4) Κυριακάτου Μαρία (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 Εκµίσθωση    ισογείου καταστήµατος  που βρίσκεται στην Πλατεία       
             ∆ιλινάτων    ∆.Ε. Αργοστολίου επιφανείας  203,5   τ.µ. περίπου. 
             Τιµή εκκίνησης   200 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

 1. Κοσµάτος Σπύρος Κοσµάτος  Παναγής 210€ 
 2. Στεφανιώτης Σωτήριος Τζωρτζάτου Μαριάννα 220€ 
 3. Κοσµάτος Σπύρος Κοσµάτος Παναγής 230€ 
 4. Στεφανιώτης Σωτήριος Τζωρτζάτου Μαριάννα 240€ 
 5. Κοσµάτος Σπύρος Κοσµάτος Παναγής 250€ 
 6.    
 7.    
 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κοσµάτος Σπύρος ο οποίος προσέφερε το 

ποσόν των 250€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κοσµάτος Παναγής.                   

Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                           Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ  
Ο  Πρόεδρος                                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                            Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα   µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

 
 1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
3) την 165/2013 απόφαση της Επιτροπής  
3) το υπ αρίθ. 34957/30-07-2013 Πρακτικό  της δηµοπρασίας 
  
 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία 

Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον πλειοδότη  κ. 

Σπυρίδωνα Κοσµάτο ο οποίος προσέφερε το µίσθωµα των 250,00  Ευρώ ανά µήνα. 
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή της σχετικής  

µισθωτικής σύµβασης  σύµφωνα µε το άρθρο 11 της διακήρυξης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Α∆Α: ΒΛΩ7ΩΕ5-ΨΝ1                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   172    / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ασφαλτωµένου 

τµήµατος στη   θέση «Ασπρόχωµα» ∆.∆ Αργοστολίου 

 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429/29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                       Γαλάτης Άγγελος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 2 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού εκµίσθωσης ασφαλτωµένου 

τµήµατος στην θέση «Ασπρόχωµα»    ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 

Επιτροπής  το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  εκµίσθωσης του παραπάνω ακινήτου που έχει ως εξής: 

           
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:    34959 
          Στο Αργοστόλι , σήµερα την    30ην Ιουλίου  2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα               09.00  π.µ. 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή 
διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν    24/2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση ασφαλτοστρωµένου 
τµήµατος επιφανείας 400τ.µ. περίπου στη θέση «Ασπρόχωµα» ∆.Ε. Αργοστολίου ∆ήµου Κεφαλονιάς 
όπως ορίζεται στην αρ.  32623/2013 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  
εφηµερίδες:  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ στις  24-7-2013   και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις   24-7-2013.    
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  Παπαδάτος Νικόλαος (Αν. Πρόεδρος) 
2) Πυλαρινού-Πετράτου Μαρία (Μέλος) 
3)  Παυλάτος Στυλιανός  (Μέλος) 



4) Κυριακάτου Μαρία (Γραµµατέας) 
Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο 
Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
     Εκµίσθωση   ασφαλτοστρωµένου τµήµατος  επιφανείας 400τ.µ. περίπου, 
         που βρίσκεται στη θέση «Ασπρόχωµα»  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 
         Τιµή εκκίνησης    5.500 €. 
Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

 1. Λυκούδης Σπυρίδων-Φώτιος-
Άγγελος του Κων/νου 

Λεγάτου  Ελένη 5.550€ 

 2.    
 3.    
 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Λυκούδης Σπυρίδων Φώτιος-Άγγελος  ο  

οποίος προσέφερε το ποσόν των 5.550€. Εγγυητής του είναι η κα Λεγάτου Ελένη.                

Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή. 

Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                 Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                          Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ  
Ο  Πρόεδρος                                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα   µέλη  
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αναφέρει  ότι απουσίαζε από την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

συζητήθηκε το εν λόγω θέµα και για το λόγο αυτό δηλώνει ΠΑΡΩΝ 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  καταψηφίζει. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Πλειοδότης του διαγωνισµού είναι η ίδια επιχείρηση η οποία 

σύµφωνα µε το παράνοµο συµφωνητικό της παράτασης από τον Απρίλιο του 2012 έως και σήµερα έκανε 

αυθαίρετη χρήση του χώρου χωρίς την επιβολή προστίµου από την ∆ηµοτική Αρχή η οποία και φέρει ακέραια  

όλη την ευθύνη. Ζητάµε να έλθει η Νοµική Σύµβουλος του ∆ήµου και να καταγραφεί η άποψή της  εφόσον  

µοναδικό αρµόδιο όργανο να αποφασίσει για την παράταση της σύµβασης είναι η Οικονοµική Επιτροπή και όχι 

ο Α/∆ήµαρχος . 

  Πρέπει η παράταση να τεκµηριωθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διαφορετικά είναι έκθετη. 

Επίσης  στο άρθρο 2 της προηγούµενης  διακήρυξης  η χρονική διάρκεια εκµίσθωσης ήταν για ένα έτος, ενώ 

στους  όρους του ίδιου άρθρου της  παρούσας η χρονική διάρκεια εκµίσθωσης είναι για τρία  χρόνια . 

Επί πλέον δεν προστέθηκε στους όρους   σαν δικαιολογητικό συµµετοχής στην δηµοπρασία η προσκόµιση από  

τον εκµισθωτή και τον εγγυητή του Βεβαίωσης µη οφειλής από την ∆ΕΥΑΚ που υπήρχε στην προηγούµενη 

διακήρυξη. Ζητάµε την παρουσία της Νοµικής Συµβούλου στην επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής και 

δηλώνουµε  ότι καταψηφίζουµε την εισήγηση. 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος ανέφερε τα εξής::  

Σηµειώνεται ότι ο συγκεκριµένος χώρος πάνω από 10 χρόνια χρησιµοποιείται από την ίδια επιχείρηση  για την 

ίδια χρήση. 



Η προηγούµενη σύµβαση απαγορεύει την σιωπηρή ΄αναµίσθωση και όχι την έγγραφη   για την οποία εξάλλου 

έχει καταβληθεί το µίσθωµα και ο ∆ήµος εισέπραξε χρήµατα που για οποιαδήποτε άλλη χρήση από τις 

προτεινόµενες από την  αντιπολίτευση δεν θα τα είχε εισπράξει. 

Ως προς την διάρκεια της εκµίσθωσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε να είναι τριετής , εξάλλου κατά την 

άποψη της ∆ηµοτικής Αρχής  για το διάστηµα αυτό καµία άλλη χρήση δεν είναι αναγκαία και δεν θα αποφέρει 

έσοδα στον ∆ήµο.  

Σε κάθε περίπτωση από το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την λήξη της µίσθωσης µέχρι  και σήµερα ο 

πλειοδότης θα καταβάλλει το αναλογούν µίσθωµα και η Οικονοµική Υπηρεσία έχει λάβει τις κατάλληλες εντολές 

για την σχετική χρέωση του . 

και αφού έλαβε υπόψη : 

 
 1) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 
2) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
2) το άρθρο 192 του Ν.3463/06 
3) την 163/2013 απόφαση της Επιτροπής  
3) το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 
  
 
 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

1. Κατακυρώνει τη δηµοπρασία για την εκµίσθωση ασφαλτωµένου τµήµατος στην θέση «Ασπρόχωµα»    

∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς στον πλειοδότη κ. Λυκούδη Σπυρίδωνα-Φώτιο- Άγγελο 

του Κων/νου ο οποίος προσέφερε το µίσθωµα των  5.550,00  Ευρώ ετησίως. 
2. Αναθέτει στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Σάββα Σαββαόγλου  την υπογραφή της σχετικής  

µισθωτικής σύµβασης  σύµφωνα µε το άρθρο 12 της διακήρυξης. 

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: ΒΛΩ7ΩΕ5-ΥΑΓ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   173    / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ανάκληση αποφάσεων  σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 13090/1198- 5.07.2013  
απόφαση του Ε.Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου . 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429 /29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                           
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Γαλάτης Άγγελος                                                                  
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος 
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 3 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Ανάκληση αποφάσεων ,  σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 13090/1198- 
5.07.2013  απόφαση του Ε. Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου .» 
Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση  ανακαλούνται οι 10033/1325/2-1012 ,2717/205/6-03-2013, 3276/263/12-

03-2013, 7947/672/20-05-2013, 9523/832/5-06-2013 και η 10925/936/27-06-2013 αποφάσεις του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας που αφορούν τις 179/2012, 21/2013, 

26/2013, 83/2013,109/2013 και 134/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής . 

Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται µε την σειρά της να ανακαλέσει άµεσα τις ανωτέρω αποφάσεις της.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. 35363- 31/07/2013 ενηµερωτικό έγγραφο της 

Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

                

          ∆υνάµει της µε αριθ. πρωτ. 34429/2013  πρόσκλησης  τέθηκε υπόψη µου ότι κατά τη συνεδρίαση  

της 2 Αυγούστου 2013 έρχεται για συζήτηση ενώπιον σας η ανάκληση των υπ’ αρ.  179/2012, 21/2013, 

26/2013, 83/2013, 109/2013 και 134/2013 αποφάσεων σας.  Επί αυτών µε το παρόν έγγραφο µου, το 

οποίο δεν αποτελεί εισήγηση αλλά ενηµέρωση, θέτω υπόψη σας τα εξής: 



        Σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του ν. 3979/2011, οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες υποχρεούνται της 

Νοµικής στήριξης των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτούς ενώπιον των ∆ικαστηρίων ή των 

∆ικαστικών αρχών όταν διώκονται ποινικώς  για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των ∆ήµων και των 

Περιφερειών.  

           Οι ανωτέρω  στερούνται  της Νοµικής κάλυψης στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης  

εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται 

από ∆ικηγόρο  του ∆ήµου ή της Περιφέρειας, µετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο ∆ήµαρχο 

ή Περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

         Επισηµαίνεται ότι σε σχέση µε την υπ’ αριθ. 83/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που 

φέρεται σήµερα προς ανάκληση, αυτή λήφθηκε αφού προηγήθηκε η απαιτούµενη από το Νόµο θετική 

εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας, στην οποία µάλιστα δηλωνόταν κώλυµα του πληρεξούσιου δικηγόρου 

του ∆ήµου προκειµένου να αναλάβει το χειρισµό αυτής. Επίσης ως προς την ανωτέρω απόφαση, η 

οποία λήφθηκε  κατόπιν της προβλεπόµενης θετικής εισήγησης του δικηγόρου, αλλά και ως προς τις 

λοιπές αποφάσεις  αξιοσηµείωτο είναι ότι είχαν σταλεί για έλεγχο στην Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση και 

αφού ελέγχθηκαν κρίθηκαν νόµιµες. Μάλιστα λόγω παρέλευσης µεγάλου  χρονικού διαστήµατος από τη 

λήψη των αποφάσεων  και των αντίστοιχων εγκρίσεων τους θα µπορούσαν να έχουν εξοφληθεί οι 

δικαιούχοι δικηγόροι. Επίσης η υπ’ αριθ. 13090/1198  απόφαση του Γ.Γ.  Αποκ/νης ∆/σης   είναι  

παντελώς αναιτιολόγητη  ως προς τους λόγους της ακύρωσης. Επιπλέον  η ακύρωση  των ανωτέρω 

αποφάσεων προήλθε, όπως αναφέρεται, κατόπιν καταγγελίας  δηµότη, το έννοµο συµφέρον του οποίου  

ουδόλως ελέγχθηκε πριν εξετασθεί η αναφορά του ενώ τέλος ουδέποτε  γνωστοποιήθηκαν  στο ∆ήµο οι 

ανωτέρω  καταγγελίες ούτε ζητήθηκαν οι απόψεις των Υπηρεσιών πριν την ακύρωση τους καθώς σε 

κάθε περίπτωση καταγγελίας ή αναφοράς, µε γνώµονα και µόνο τις αρχές της χρηστής διοίκησης που 

πρέπει να διέπουν τόσο τους ελεγχόµενους όσο και τους ελεγκτές, επιβάλλεται το συνταγµατικά 

κατοχυρωµένο δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης (άρθρο 6 Ν. 2690/1999). Σε κάθε δε περίπτωση 

ο ∆ήµος δεν επιβαρύνθηκε οικονοµικά από τις ανωτέρω αποφάσεις αφού η αµοιβή προσδιορίστηκε 

σύµφωνα µε την ισχύουσα ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 και είναι αυτή που θα εισέπραττε και ο 

έµµισθος δικηγόρος του ∆ήµου καθώς η  ατέλεια, η απαλλαγή δηλ.  από την καταβολή κατώτατων 

νόµιµων αµοιβών, αφορά µόνο το νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται µε το 

∆ήµο είτε ως υπάλληλοι είτε ως αιρετοί. 

          Παράλληλα, σύµφωνα µε την από 8-11-2012 γνωµοδότηση του ∆ικηγορικού Συλλόγου 

Κεφαλληνίας, την οποία θέτω υπόψη σας για ενηµέρωση, η ανάληψη από τις δικηγόρους που 

υπηρετούν στο ∆ήµο Κεφαλληνίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, υποθέσεων αιρετών 

οργάνων και υπαλλήλων του ∆ήµου και της Περιφέρειας, θα επαφίεται κάθε φορά στην κρίση των 

δικηγόρων του ∆ήµου και της Περιφέρειας, ώστε τηρουµένων από πλευράς τους, των 

προαναφεροµένων διατάξεων, να µην εκτίθενται σε συµπεριφορές οι οποίες προσκρούουν σε όλες τις 

ανωτέρω διατάξεις.   

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω: Συµφωνώ µε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 

Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση. 



Η απόφαση του  Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έπειτα από καταγγελία δηµότη 

είναι παντελώς αδικαιολόγητη ως προς τους λόγους της ακύρωσης . 

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς έπρεπε να έχει καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα. 

∆εν συµφωνώ µε την ακύρωση των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής και δεν ψηφίζω, 

Ο ∆ήµος πρέπει να στηρίζει και τους εργαζόµενους του ∆ήµου και τους αιρετούς σε δικαστικές 

υποθέσεις. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  δηλώνει ότι από την διαδικασία και την ψηφοφορία γιατί έχει άµεσο 

συµφέρον. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει  ότι η συγκεκριµένη απόφαση  του  Γενικού Γραµµατέα της  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης θέλει να καλύψει την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης απέναντι και στους 

Ο.Τ.Α και δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας για την ανάκληση των αποφάσεων 179/2012, 21/2013, 

26/2013, 109/2013 και 134/2013 και ψηφίζει για την µη ανάκληση της 83/2013 απόφασης. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να εξετάσει άµεσα η Νοµική Υπηρεσία για την κατάθεση 

προσφυγής κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) την  ΟΙΚ. 13090/1198- 5.07.2013  απόφαση του Ε. Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
  
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Ανακαλεί  τις  179/2012, 21/2013, 26/2013, 83,2013,109/2013 και 134/2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής  ,  σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 13090/1198- 5.07.2013  απόφαση του Ε. Γ.Γ Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου .» 

2. Να εξετάσει άµεσα η Νοµική Υπηρεσία την δυνατότητα της κατάθεση προσφυγής από τον ∆ήµο κατά της  
  
απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 
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: ΒΛΩΨΩΕ5-ΚΘΞ             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                             

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   174   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429 /29-07-2013 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 επτά   (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                         
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                                             
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                                                                                                     
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας     
7.  Αποστολάτος Γεράσιµος    
 

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

υπάλληλο  του Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Κων/νο Παγουλάτο   ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 4ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1331 29/07/2013 4.137,00 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 20. 6682.03 19,41 

1333 30/07/2013 3.841,36 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 10. 6682 5,16 

1336 30/07/2013 183.458,24 

Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 
0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων 
∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"- 8ος  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 25. 7326.18 1.155.864,33 

1337 31/07/2013 85,54 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 14.002,46 

1338 31/07/2013 366,00 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 14.002,46 

1339 31/07/2013 930,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 5.061,40 

1340 31/07/2013 800,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 9.130,14 

1341 31/07/2013 10.000,00 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσης 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 30. 6063 0,00 

1342 31/07/2013 4.114,86 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 45. 6063 885,14 

1345 31/07/2013 5.535,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου 
(Πολ.Προστασία) 70.6279.01 18.465,00 

1344 31/07/2013 150,50 
Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης  70. 6279.13 6.847,10 

1346 31/07/2013 6.156,15 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου 
(Πολ.Προστασία)  70. 6279.01 12.308,85 

1347 31/07/2013 3.013,50 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου 
(Πολ. Προστασία)  70. 6279.01 9.295,35 

1348 31/07/2013 4.981,50 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Αργοστολίου 
(Πολ. Προστασία)  70. 6279.01 4.313,85 

1349 31/07/2013 4.993,80 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Οµαλών (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.08 19.006,20 

1350 31/07/2013 4.003,65 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Οµαλών (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.08 15.002,55 

1351 31/07/2013 4.551,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Οµαλών 
(Πολιτική Προστασία)  70. 6279.08 10.451,55 

1352 31/07/2013 2.410,80 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Οµαλών (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.08 8.040,75 

1353 31/07/2013 1.851,15 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Οµαλών 
(Πολ.Προστασία)  70. 6279.08 6.189,60 

1354 31/07/2013 2.453,85 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 21.546,15 

1355 31/07/2013 817,95 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 20.728,20 

1356 31/07/2013 2.152,50 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 18.575,70 

1357 31/07/2013 1.328,40 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 4.971,90 

1358 31/07/2013 276,75 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 16.970,55 

1359 31/07/2013 774,90 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 16.195,65 



1360 31/07/2013 707,25 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 15.488,40 

1361 31/07/2013 990,15 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής 
(Πολ.Προστασία)  70. 6279.02 14.498,25 

1362 31/07/2013 2.558,40 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν. χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 11.939,85 

1363 31/07/2013 4.052,85 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 7.887,00 

1364 31/07/2013 2.183,25 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 4.971,90 

1365 31/07/2013 731,85 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτυο 
και λοιπούς Κοιν.  χώρους ∆.Ε. Παλικής (Πολ. 
Προστασία)  70. 6279.02 4.971,90 

1366 31/07/2013 3.257,25 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10. 6614 10.745,21 

1367 31/07/2013 4.800,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10. 6654.01 6.890,29 

1368 31/07/2013 2.460,00 
Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων 
∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) 30. 7336.01 14.577,16 

1369 31/07/2013 2.693,30 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 12.022,78 

1370 31/07/2013 357,80 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 11.664,98 

1371 31/07/2013 274,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 11.390,98 

1372 31/07/2013 2.974,31 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 8.416,67 

1373 31/07/2013 1.500,00 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων 20. 6673 23.880,00 

1374 31/07/2013 75,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 8.341,67 

1375 31/07/2013 1.481,12 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 6.860,55 

1376 31/07/2013 815,49 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 6.045,06 



1377 31/07/2013 2.455,71 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 3.589,35 

1378 31/07/2013 1.011,67 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.577,68 

1379 31/07/2013 621,90 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 1.955,78 

1380 31/07/2013 40.868,06 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού υπερωριακή 
απασχόληση εργαζ. Υπαλλήλων µονίµων και 
Αορίστου χρόνου, έξοδα κίνησης ηµερήσια 
αποζηµίωση δαπάνες διαµονής υπαλλήλων και 
τρίτων αποζηµιώσεις (Νταφογιάννη Βέρα Αποφ. 
Α1762& Α1763/2012 ∆ιοικ. Πρωτ. Πατρών 80. 8111.00 53.271,10 

1381 01/08/2013 221,36 
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (ΑΜ- 50548) 
ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 10. 6253 3.995,69 

1382 01/08/2013 845,31 

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων (ΜΕ-34616   ΜΕ-34619  ΜΕ-
96223  ΜΕ-96229  ΜΕ-29586  ΜΕ-40960)   20. 6252 463,83 

1383 01/08/2013 4.551,67 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών [∆ΙΜΗΝΟΥ 
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15. 6741.12 20. 663,52 

1384 01/08/2013 4.182,00 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - 
σπαστικά[ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15.6741.03 25.272,00 

1385 01/08/2013 1.394,00 
Επίδοµα Χανσενικών [∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15. 6741.11 2.824,00 

1386 01/08/2013 23.806,00 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων  ,αιµολυτική 
αναιµία, αιµορροφιλία AIDS[∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15. 6741.02 49.776,00 

1387 01/08/2013 86.849,60 

Επίδοµα βαριάς νοητικής 
καθυστέρησης[∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
2013] 15. 6741.04 199.018,00 

1388 01/08/2013 134.600,45 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας 
,∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 15. 6741.01 759.779,39 

1389 01/08/2013 1.542,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών [∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
2013] 15. 6741.07 18.832,00 

1390 01/08/2013 11.584,00 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά [∆ΙΜΗΝΟΥ 
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15. 6741.10 15.151,07 

1391 01/08/2013 47.352,00 
Επίδοµα τυφλότητας [∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-
ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15. 6741.09 158.801,97 

1392 01/08/2013 30,75 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΡ. 
∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΥ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ  ΜΕ 35/2013 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ] 00. 6116 972,94 

1393 01/08/2013 30,75 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ 35/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ] 00. 6116 972,94 

1394 02/08/2013 1.845,00 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20. 6262 8.409,14 

 

1397 05/08/2013 14.190,00 

 
Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς –
τετραπληγικούς ,ακρωτηριασµένους [∆ΙΜΗΝΟΥ 
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15.6741.05 49.640,50 

1398 05/08/2013 10.573,60 
Επίδοµα παραπληγικών , τετραπληγικών 
δηµοσίου [∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013] 15.6741.08 52.705,60 



 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις προτάσεις : 1333-1336-1337-1338- 1339-1340 από 1344 έως και 

1365 , από 1369 έως και 1380 και από 1383 έως και 1391. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις προτάσεις: 1336-1380, από 1383 έως 1391- 1392 και 1393. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι α)  σε αυτή την συνεδρίαση ζητείται η έγκριση της 

δαπάνης µε απευθείας ανάθεση  και η διάθεσης πίστωσης µε αποφάσεις   ∆ήµαρχου  ποσού 8.000,00 

για προµήθεια κουρτινών στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα  (πρώην Τράπεζα Ελλάδος ) και β) τα ποσά που 

ζητείται η διάθεση πίστωσης για εξαρτήµατα –είδη πολιτικής προστασίας και ασφάλιστρα είναι πολύ 

υψηλά και δεν πρέπει να γίνονται µε απευθείας αναθέσεις αλλά µε προκήρυξη διαγωνισµού, δηλώνει ότι 

ψηφίζει τις προτάσεις  : 1336-1380   και από 1383 έως και 1391. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   175    / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά Θεόδωρου Αλυσανδράτου. 

 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429/29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Γαλάτης Άγγελος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος  
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 5 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ένδικου µέσου έφεσης κατά Θεόδωρου 

Αλυσανδράτου.»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου 

του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

            Στις 10-12-2012 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 8-5-2012 (αρ. κατ. 

40/2012) αγωγή του Θεόδωρου Αλυσανδράτου κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων για καταβολή 

ποσού 16.368,53€  από τιµολόγια αγοράς επίπλων κ.λ.π. έτους 2007. 

           Η αγωγή έγινε δεκτή µε την µε αριθ. 147/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου για το 

αιτούµενο ποσό των 16.368,53€. 

          Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση 

όλων των ενδίκων  βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

          Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση του 

ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της ανωτέρω απόφασης.    

 

 

 



 

 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να µην ασκηθεί έφεση και να ξοφληθεί άµεσα ο δικαιούχος εφόσον 

έχουν γίνει οι εν λόγω προµήθειες. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει επίσης ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας γιατί δεν υπάρχουν τα νόµιµα 

δικαιολογητικά για τις εν λόγω τιµολόγια. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) το άρθρο 72 του Ν.3852 / 2010 
2) την  εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθµό 147/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Αργοστολίου. 
 
2) Ορίζει  την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την άσκηση  της παραπάνω 

έφεσης   . 

  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     176  / 2013 

 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής  Αξιολόγησης Ακινήτων   για την στέγαση του  Κέντρου 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο ∆ήµο Κεφ/νιας . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429/29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                        Γαλάτης Άγγελος                                                             
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος  
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 1 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων   για  

την στέγαση του  Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο 

 στο ∆ήµο Κεφ/νιας . » Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το Πρακτικό της Επιτροπής  

Αξιολόγησης  Ακινήτων   που έχει ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ.  Πρωτ    1/2013 ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

                                        Ορισµοί Μελών 
1. Η αρ 191 /2011 Αποφ .του ∆.Σ  του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς,για την συγκρότηση   Επιτροπής 

Αξιολόγησης  Ακινήτων. 
       

2. Η αριθ. 97/02/05/2011 Απόφαση ∆ηµάρχου  για τον ορισµό µελών της  Επιτροπής 
αξιολόγησης ακινήτων. 

                                                      
                                                 Πρόσκληση  
 1.  Η αριθ. Πρωτ. 31951 από  19/ 07/2013   έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου.  
 
Η Επιτροπή µετά τα ανωτέρω συνεδρίασε την ∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 10.00 στο γραφείο του 
Αντιδηµάρχου κ. Σάββα Σαββαόγλου µε θέµα την καταλληλότητα  ακινήτου, για την µίσθωση Κέντρου 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο ∆ήµο Κεφ/νιας 
σύµφωνα µε την 162/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την ∆ιακήρυξη Εκδήλωσης 



ενδιαφέροντος για την µίσθωση ακινήτου και το πρακτικό Ανοικτής   ∆ηµοπρασίας Εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών αντίστοιχα καθώς και την µε α.π. 26363/14-6-2013  διακήρυξη 
του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 
 Στην αρχή της συνεδρίασης η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της µίας  (1) προσφοράς  που κατατέθηκε 
εµπρόθεσµα και σε κλειστό φάκελο όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω : 
-Η προσφορά του  κ. Αντωνάτου Σπυρίδωνος που κατατέθηκε στις 5/7/2013 και  µε αριθ Πρωτ. 30305. 

Ο φάκελος της προσφοράς του κ. Αντωνάτου περιλαµβάνει τα απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά σύµφωνα µε 
την διακήρυξη εκτός από: 
- σχέδιο κάτοψης ει µη µόνον σκαρίφηµα και  
- οικοδοµική άδεια, κατατέθηκε βεβαίωση µε απ 2205/26-11-1980 του Τµήµατος της Πολεοδοµίας & 
Π.Ε. της Νοµαρχίας Κεφαλληνίας που αναφέρει ότι έχει  η εν λόγω οικοδοµή έχει αποπερατωθεί και 
ανεγερθεί σύµφωνα µε δύο οικοδοµικές άδειες αριθ. 4506/5-7-77 & 5377/5-12-77  που εκδόθηκαν από 
την ιδία υπηρεσία. 
Αναλυτικά προσφέρει τµήµα (ως προκύπτει και από το σκαρίφηµα προσφοράς του) του ενιαίου 
ακινήτου του 1ου ορόφου, µε κοινόχρηστη είσοδο χώρο 11 τ.µ.,  εµβαδού        72 τ.µ.,  και µε τµήµα 
βεράντας στεγασµένης 40 τ.µ., στο Αργοστόλι και επί της οδού Λιθοστρώτου αρ. 47.  
Η Επιτροπή στη συνέχεια µετέβη για θώρηση και επιτόπιο έλεγχο στο  προσφερόµενο ακίνητο 
παρουσία και του ιδιοκτήτη, ο οποίος έδωσε τις παρακάτω απαραίτητες διευκρινήσεις: 
Το προσφερόµενο ακίνητο αποτελεί τµήµα  (ως προκύπτει και από το σκαρίφηµα προσφοράς του)  του 
ενιαίου ακινήτου του 1ου ορόφου και  διευκρίνισε  ότι ο  µε    α/α 4 αναφερόµενος χώρος στο κατατεθέν 
σκαρίφηµα ως «χώρος υποδοχής» επιφανείας 26 τ.µ. θα είναι κοινόχρηστος (ως διάδροµος) ώστε να 
έχει πρόσβαση στους υπόλοιπους (δωµάτια και βεράντα) µη προσφερόµενους χώρους του ιδίου 
ακινήτου. 
Ως εκ τούτου: 

-  το εµβαδόν του προσφερόµενου προς µίσθωση τµήµατος ακινήτου για χρήση ως Κέντρο 
Συµβουλευτικής θα είναι (74-26=) 48 τ.µ. σύν  βεράντα 40 τ.µ. ήτοι µικρότερος του 
απαιτούµενου  από την διακήρυξη «να έχει εµβαδόν κατ΄ ελάχιστο (60) τ.µ. µε δυνατότητα 
απόκλισης προς τα άνω της τάξης του 60%». 

- ∆εν εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα του χώρου λειτουργίας του ως  Κέντρο Συµβουλευτικής 
Υποστήριξης  

Επιπλέον ο µε α/α 3 αναφερόµενος χώρος στο κατατεθέν σκαρίφηµα ως χώρος ∆ιοίκησης, Αρχείου, 
Γραµµατείας επιφανείας 9 τ.µ. είναι εσωτερικός χώρος χωρίς παράθυρα και ως εκ τούτου χωρίς άµεσο 
φωτισµό και αερισµό 
και ακολούθως και µετά  από διαλογική συζήτηση  
 
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
 
   Ότι το προσφερόµενο ακίνητο κρίνεται ακατάλληλο για µίσθωση σύµφωνα µε την αρ 26363/14-06-
2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς και  αποστέλλει το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ακινήτων στην Οικονοµική  Επιτροπή για τις περαιτέρω ενέργειες . 
  
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                          1) Παγουλάτος  Λεωνίδας  
   Σάββας  Σαββαόγλου                                     2) Ρασσιάς Παναγιώτης 
  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επειδή το προσφερόµενο ακίνητο του κ. Σπυρίδωνα Αντωνάτου  κρίθηκε από την 

αρµόδια Επιτροπή ακατάλληλο για µίσθωση , προτείνει   στην Επιτροπή να κηρύξει ΑΓΟΝΗ την  

δηµοπρασία  που διεξήχθη σύµφωνα µε την 162/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει µίσθωση ακινήτου και να υποστεί 

επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση ο  ∆ήµος  εφόσον η παραπάνω δράση  είναι κρατική αρµοδιότητα ,  προτείνει 

να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό ένα από τα διαθέσιµα κτίρια του ∆ήµου και καταψηφίζει την εισήγηση. 

και αφού έλαβε υπόψη : 



1) το άρθρο 72 του Ν.3852/10 
2) τα ‘άρθρα 5 και 6 του  Π.∆/τος 270/1981  
3) το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων σύµφωνα µε το οποίο το προσφερόµενο ακίνητο 
κρίνεται ακατάλληλο για µίσθωση σύµφωνα µε την αρ 26363/14-06-2013 διακήρυξη του ∆ηµάρχου 
Κεφαλλονιάς. 
4) Την  162/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
  
 
 
 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 

Κηρύττει  ΑΓΟΝΗ  την  δηµοπρασία  µίσθωσης ακινήτου  που διεξήχθη σύµφωνα µε την 162/2013 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για την  στέγαση του  Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε 

Τοπικό Επίπεδο στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
 
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: ΒΛΩ7ΩΕ5-ΨΕ3                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 29 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  2 η  Αυγούστου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    177   / 2013 

 
 ΘΕΜΑ : Εισήγηση προς το ∆. Σ για την τροποποίηση άρθρου 7 του από 30-04-2008 ιδιωτικού 
συµφωνητικού χρησιδανείου πρώην ∆ήµου Παλικής . 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 2  η   Αυγούστου  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 :  34429/29-07-2013 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 επτά  (7 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
 1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
 2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                      Γαλάτης Άγγελος                                                                   
 3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    
 4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                         
 5.  Αποστολάτος Γεράσιµος  
 6. Θεοφιλάτος Ευάγγελος  
7.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

το 2 ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Εισήγηση προς το ∆. Σ για την τροποποίηση άρθρου 7 του  

από 30-04-2008 ιδιωτικού συµφωνητικού χρησιδανείου πρώην ∆ήµου Παλικής » Έθεσε  

υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

 
Με την υπ’ αριθµ. 26/2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παλικής, αποφασίστηκε οµόφωνα 

η έγκριση ιδιωτικού συµφωνητικού χρησιδανείου, µε τους  Ιωάννη και Αγγελική Λαδά, το οποίο αφορά 
την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Καµίνια» 
Ληξουρίου,  εκτάσεως 8 στρεµµάτων ειδικά διαµορφωµένου χώρου (πίστας εξετάσεων).  

 
Σε συνέχεια της από 27-04-2013 αίτηση των ανωτέρω ζητήθηκε «η τροποποίηση του άρθρου 7 

του από 30-04-2008 ιδιωτικού συµφωνητικού χρησιδανείου και συγκεκριµένα να παραταθεί ο χρόνος 
στον οποίο θα πρέπει να διαµορφωθεί ο χώρος σε ειδικό εξεταστικό χώρο από πέντε (5) χρόνια σε δέκα 
(10), δηλαδή µέχρι το 2018. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της παραπάνω σύµβασης και ο χρόνος 
λήξης αυτής να παραµείνει το έτος 2023».  

 
Επίσης, σύµφωνα µε την άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, η σύµβαση 

χρησιδανείου είναι ισχυρή αφού ο ιδιοκτήτης δεν έχει δηλώσει ότι καταγγέλλει την παραχώρηση.  
  
Κατόπιν τούτου,   παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης, προκειµένου να ολοκληρωθεί 

µέσω της Π.Ε. Κεφαλληνίας η διαδικασία διενεργείας εξετάσεων δικύκλων.  
 

 



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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1. την από 27-04-2013  αίτηση των Ιωάννη και Αγγελική Λαδά, 

2. την 26/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου  Παλλικής. 

3. το από 30-04-2008 ιδιωτικού συµφωνητικού χρησιδανείου 

4.  και τέλος το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 παράγραφο 1 στ  σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική  

Επιτροπή  µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά  

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

 
 
 
 

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  τροποποίηση του άρθρου 7 του από 30-04-2008 ιδιωτικού 

συµφωνητικού χρησιδανείου µεταξύ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και των Ιωάννη και Αγγελική Λαδά 

και συγκεκριµένα να παραταθεί ο χρόνος στον οποίο θα πρέπει να διαµορφωθεί ο χώρος που βρίσκεται στη θέση 

«Καµίνια» Ληξουρίου,  εκτάσεως 8 στρεµµάτων σε ειδικό εξεταστικό χώρο από πέντε (5) χρόνια σε δέκα (10), 

δηλαδή µέχρι το 2018. 

 Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της παραπάνω σύµβασης και ο χρόνος λήξης αυτής να παραµείνει το έτος 

2023». 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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


