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Πίνακας Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς 
 

Της 30ης  συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 16η  ∆εκεµβρίου  2015   
ηµέρα Τετάρτη και  ώρα  17.30 η οποία συνεχίσθηκε την 21η ∆εκεµβρίου 2015.    
317/2015 Ε.Η.  Έξοδα µετακίνησης ∆ηµάρχου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 
318/2015 Ε.Η. Αποδοχή επιχορήγησης  για λειτουργικές  δαπάνες Σχολείων (∆΄ 
∆όση  2015) - Κατανοµή   στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
319/2015 Ε.Η. Ορισµός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του προκειµένου να 
συσταθεί τοπική οµάδα ∆ιαβούλευσης (Τ.Ο.∆.) στο πλαίσιο του σχεδιασµού της 
«Στρατηγικής της Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης» στη περιοχή της Παλικής 
Κεφ/νιάς. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
320/2015 Ε.Η. Παραχώρηση οικοπέδου ιδιοκτησίας Γεωργίου Γιαννουλάτου προς 
το ∆ήµο Κεφαλλονιάς για δηµιουργία χώρου στάθµευσης οχηµάτων στην Άσσο 
(χρησιδάνειο). 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
321/2015 Ε.Η. Έγκριση Παράτασης Εργασιών για το 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» µε κωδικό ΟΠΣ 296393. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
322/2015 Έγκριση παραχώρησης δηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην ∆.Κ. 
Ληξουρίου (Βίλα Αντύπα) άνευ ανταλλάγµατος (µε χρησιδάνειο) προς το Σύλλογο 
Α.µε.Α. «ΥΠΕΡΙΩΝ». 

Εγκρίνεται οµόφωνα 



323/2015 Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων – µηχανηµάτων ∆ήµου Κεφ/νιάς έτους 
2016». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
324/2015 Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτηση οργάνων 
γυµναστικής υπαίθρου». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
325/2015 Έγκριση της αριθµ. 382/15 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: «Κατάρτιση σχεδίου Αναµόρφωσης  Προϋπολογισµού οικ έτους 2015 – 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
326/2015 Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Υποστήριξη Προγραµµάτων πληροφορικής 
«ΟΤΑ – GENESIS» και S.H.R.M.S. του ∆ήµου Κεφ/νιάς για το έτος 2016». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
327/2015 Έγκριση δαπανών. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
328/2015 ∆ιαγραφές - Επιστροφές– Καταγγελία µισθώσεων. 

Εγκρίνεται Οµόφωνα 
 
329/2015 Έγκριση σύνταξης χρηµατικού καταλόγου οφειλών, τελών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισµού καθώς και φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων στις 
επιχειρήσεις που έχουν µισθώσει χώρο εντός του Κρατικού Αερολιµένα Κεφ/νιάς 
«ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
330/2015 Έγκριση της αριθµ. 383/15 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: «Επιβολή τέλους κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2016 (άρθρο 72 παρ. 1ζ 
του Ν3852/10)». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
331/2015 Έγκριση της αριθµ. 384/15 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
θέµα: «Αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων ∆ανείων του ∆ήµου Κεφ/νιάς 
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων σύµφωνα µε τις παρ. 1και 2 του 
άρθρου 81 Ν 4316/2014. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
 

 



332/2015 Έγκριση της αριθµ. 100/15 απόφασης της Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. µε θέµα: 
«Τροποποίηση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2015». 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
333/2015 Έγκριση της Προγραµµατικής Σύµβασης του ∆ήµου Κεφ/νιάς µε τον 
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου ετών 2015 – 2020. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
334/2015 Λήψη απόφασης για καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµιά αξία 
(άρθρο 99 παρ. 6 του Ν. 1463/2006). 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
335/2015 Έγκριση των αριθµ. 129/2014, 16/2015, 102/2015, 99/2015,  και 
111/2015 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) σχετικές µε 
κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 
 
336/2015 Έγκριση της αριθµ. 24/2015 αποφάσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.). 

Εγκρίνεται οµόφωνα 
 

Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Υπηρεσίες φροντίδας καθαρισµού στα κτίρια των 
∆ηµοτικών υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφ/νιας για το έτος 2016». 

Αποσύρεται 
 
Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια παστεριωµένου γάλακτος εργατοτεχνικού 
προσωπικού ∆ήµου Κεφ/νιάς και Ν.Π. ∆.∆. για το έτος 2016». 

Αποσύρεται 
 
Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού 
συστήµατος αποτύπωσης σηµείων  αστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». 

Αποσύρεται 
 
Παραχώρηση ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ληξουρίου για τη διεξαγωγή των εκλογών 
ανάδειξης του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Αποσύρεται 
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