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    Πίνακας Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 

Της 8ης τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 16η  Μαΐου 2016   
ηµέρα ∆ευτέρα και  ώρα  18.30. 
 
132/2016 Ε.Η. Πρόταση του  ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ιον. Αραβαντινού της παράταξης 
Α.Ε.Κ. για απόδοση φόρου τιµής στον ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΡΣΕΝΗ 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

133/2016 Ε.Η. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «∆ΙΚΤΥΟ – Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» Αναδόχου Εταιρίας P & C DEVELOPMENT S.A. της 
πράξης  «∆ΙΚΤΥΟ – Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ» µε κωδικό MIS 
327609 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

134/2016 Ε.Η. Έγκριση της αριθµ. 48/2016 απόφασης ∆.Σ. της ΚΕ.∆Η.ΚΕ µε θέµα: 
«Τροποποίηση προϋπολογισµού οικ. έτους 2016» 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

135/2016 Ε.Η. Έγκριση της αριθµ. 84/2016 απόφασης ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου  
Κεφ/νιάς – Ιθάκης µε θέµα: «2η Τροποποίηση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016» 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

136/2016 Έγκριση τοποθέτησης Αυτόµατου Πωλητή εµφιαλωµένου νερού στον 
χώρο υποδοχής των επισκεπτών κρουαζιέρας (Αργοστόλι) µέσω δηµόσιας 



προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας και έγκριση σχεδίου δράσης για την 
προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
(Α.Μ.Ε.Α.)» 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

137/2016 Έγκριση χωροθέτησης τµηµάτων αιγιαλών – παραλιών ∆ήµου Κεφ/νιάς 
για τις περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

138/2016 Καθορισµός ανταλλάγµατος των περιπτώσεων της απευθείας 
παραχώρησης τµηµάτων αιγιαλών – παραλιών ∆. Κεφ/νιάς για το έτος 2016 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

139/2016 Έγκριση της αριθµ. 45/2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης ∆.Σ. 
∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

140/2016 Έγκριση της αρ. 35/2016 απόφασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) µε θέµα: Εισήγηση για τον καθορισµό όρων και προϋποθέσεων για 
την άσκηση υπαίθριου εµπορίου σε εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την 
ευκαιρία Θρησκευτικών Εορτών στις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ευφηµίας και 
Μαρκοπούλου ∆ήµου Κεφ/νιάς  

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

141/2016 Μειώσεις ενοικίων δηµοτικών ακινήτων 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

 
142/2016 Έγκριση απευθείας εκµίσθωσης ακινήτου στη ∆ηµοτική Αγορά 
Αργοστολίου 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

143/2016 Ένταξη της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας στην Κεφ/νιά» µε κωδικό ΟΠΣ 5000528 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

144/2016 Ορισµός – εξουσιοδότηση εκπροσώπου του ∆ήµου Κεφ/νιάς για 
µεταβίβαση οχηµάτων 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

145/2016 Εκµίσθωση χώρου σε δηµοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Φισκάρδου, ∆. 
Κεφ/νιάς, για τοποθέτηση µηχανήµατος αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (Α.Τ.Μ.) 

Εγκρίνεται οµόφωνα 



146/2016 Εκµίσθωση τµήµατος δηµοτικού οικοπέδου στην παραλιακή ζώνη 
Αργοστολίου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

147/2016 Έγκριση της αριθµ. 30/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

148/2016 Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος και αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 ∆ήµου Κεφαλλονιάς.    

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

149/2016 Έγκριση της αριθµ. 116/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισµού Α΄ Τριµήνου 2016 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

150/2016 Επιστροφές χρηµατικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 
151/2016 Έγκριση καταγγελιών µισθώσεων δηµοτικών ακινήτων.  

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

152/2016 Έγκριση µελέτης µε τίτλο: « Προµήθεια  νερού, µπύρας, αναψυκτικών , 
ειδών παντοπωλείου, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και παγωτών  για την 
λειτουργία του κυλικείου της παραλίας Μύρτου  και των κυλικείων της ΚΕ∆ΗΚΕ 
για το έτος 2016», προϋπολογισµού µε ΦΠΑ 170.734,480 ευρώ και ορισµός 
τρόπου εκτέλεσης αυτής. 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

153/2016 Έγκριση µελέτης µε τίτλο: « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για 
το έτος 2016», προϋπολογισµού 72.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ και ορισµός τρόπου 
εκτέλεσης αυτής. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

154/2016 Έγκριση δαπανών  
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 

 
155/2016 Έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

156/2016 Συµµετοχή του ∆ήµου Κεφ/νιάς στο πρόγραµµα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» και συγκεκριµένα στην 



«∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» 
Εγκρίνεται οµόφωνα 

 
157/2016 Έγκριση Μελέτης και καθορισµός ανάθεσης έργου µε τίτλο: 
Ηλεκτροφωτισµός κεντρικής οδού Τ.Κ. ∆ιλινάτων ∆.Ε. Αργοστολίου ∆. Κεφ/νιάς 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

158/2016 Έγκριση µελέτης και καθορισµός ανάθεσης έργου µε τίτλο: Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης στον οικισµό ∆ιλινάτων  (∆ηµοτικό Σχολείο µε όµορες 
ιδιοκτησίες) 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

159/2016  Χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για το έργο: «Φρεάτιο προσαιγιάλωσης Ευρετή Κεφ/νιάς 
Χερσαίο Τµήµα: Α/Κ Αντυπάτων – Ευρετή ∆ολίχας Κεφ/νιάς» 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

160/2016 Έγκριση µελέτης - καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου µε τίτλο: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. ΠΟΡΟΥ ∆. 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ» 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

161/2016 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου – 
Πόρου» Αναδόχου ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

162/2016 Χορήγηση δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
στην εταιρεία ΟΤΕ RURAL SOUTH AEEΣ για το έργο «RIX Αργοστολίου». 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

163/2016 Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατεδάφιση κτιρίων ή τµηµάτων αυτών 
στο ∆. Κεφ/νιάς – ∆΄ Φάση» 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 

164/2016 Αποδοχή Επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Β΄∆όση 
2016) – Κατανοµή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπ/σης 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

165/2016 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του ως τρίτο µέλος 
στην Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
Αγροτική οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή ∆.Ε. Λειβαθούς 

Εγκρίνεται οµόφωνα 



166/2016 Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του ως τρίτο µέλος 
στην Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου µε τίτλο: 
Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου ∆. Κεφ/νιάς 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

167/2016 Έγκριση διοργάνωσης επιστηµονικής ηµερίδας της Ελληνικής 
Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής και Εναλλακτικός Τουρισµός  

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

168/2016 ∆ωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της 
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

169/2016 Έγκριση των αριθµ. 11/2015,  92/2015 και 36/2016 αποφάσεων της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 
Επιστροφή εγγυητικής επιστολής στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για το έργο: «Υβριδική 
Εργολαβία Εργασιών Α/∆/Κεφαλλονιάς NGA LIKE ΣΑΡ και Έργα Τρίτων»  

Αποσύρεται 
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