
                                                                                                                                 7ΚΨΑΩΕ5-Ω4Θ      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   185 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :Ορισµός ∆ικαστικού Ε̟ιµελητή. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.) συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                    
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                               
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το   1o θέµα    

  εκτός ηµερήσιας  διάταξης: «Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  

πρωτ. 14554/21-04-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

Την 10.06.2014 συζητήθηκε µετά από αναβολή ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας η 

από 04.10.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 95/2013 αγωγή της Ελισάβετ Κοσµετάτου, κατοίκου Σάµης 

κατά του πρώην ∆ήµου Σάµης καθολικός διάδοχος του οποίου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς κ.λ.π..  Με 

την ως άνω αγωγή της η ενάγουσα ζητούσε να υποχρεωθούµε να της καταβάλλουµε αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο µε τους λοιπούς εναγόµενους το χρηµατικό ποσό των 433.037,51 ευρώ και το ποσό αυτό 

νοµιµότοκα από την επίδοση της εν λόγω αγωγής το οποίο αναλύει σε 203.000 ευρώ για θετική βλάβη 

που υπέστη, σε 130.037,51 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη και στο χρηµατικό ποσό των 100.000 ευρώ 

για ηθική βλάβη από αδικοπρακτική συµπεριφορά των εναγοµένων. 



Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η µε αριθµό 9/2005 απόφαση του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αγωγή.  Προκειµένου δε η αντίδικος 

να λάβει γνώση της απόφασης και για τις νόµιµες συνέπειες θα πρέπει να της επιδώσουµε την ως άνω 

απόφαση. 

Εν όψει των ανωτέρω και επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 

ν. 3852/2010 παρακαλούµε όπως ορίσετε δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για την 

επίδοση της µε αριθµό 9/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην κα. 

Κοσµετάτου Ελισάβετ κάτοικο Σάµης. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 

               
                                       ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Ορίζει τον  δικαστικό επιµελητή   του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ. Παναγή Λιβιεράτο για να προβεί στην 

επίδοση της µε αριθµό 9/2015 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στην κα. Κοσµετάτου Ελισάβετ 

κάτοικο Σάµης. 

2. Η αµοιβή του     παραπάνω δικαστικού      επιµελητή     ορίζεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 

υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Α∆Α : ΩΧΟΣΩΕ5-Ψ2Υ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της   9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   186 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων  
Προπληρωµής . 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87).Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο  Προεδρεύων  Α/  Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον  

λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  2 o θέµα    

εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων 

Προπληρωµής .»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 21-04-2015 εισήγηση του , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της  

  ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Ενταλµάτων 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ  487Β & -488 B /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
∆ηµητράτου ∆ιονυσίου  που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  123/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
       KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  487Β & 488Β/2015 
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ∆ιονύσιος ∆ηµητράτος . 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:   123/2015 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜ. 
ΕΝΤΑΛΜΑ 

ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 

1         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 487 148,50 
2         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 487 102,00 

3         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 487 189,00 
4         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 487 208,50 

5.         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 487 208,50 
6         Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ   487 107,00 
7           RADOS S.A 488 133,00 
8         Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 488  47,00 
9         Ε. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 488 423,28 

10          Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 488  43,05 

11          Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 488  43,05 
12          Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 488  43,05 
13          Γ. ΜΑΡΚΕΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 488  31,50 

     14          ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 488  98,88 
     15          ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΕΠΕ 488 123,00 
     16    
     17    
     18    
     19    

     20  ΣΥΝΟΛΟ   

     21           

  ΣΥΝΟΛΟ  1.949,26 €                   

 
 

2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:   158/21-04-2015  Ποσό Επιστροφής                         50,74  (πενήντα και 

εβδοµήντα τέσσερα) €     
          

                                                Για το Τµήµα Προϋπολογισµού -Λογιστηρίου 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                               Παγώνης ∆ιονύσιος 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει µόνο τις δαπάνες για την πληρωµή του ΚΤΕΟ ,επειδή οι υπόλοιπες 
δαπάνες είναι µε απευθείας αναθέσεις τις καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος    - Λυκούδης ∆ιονύσιος   - Φλωράτος 
Θεόδωρος  -  Ανουσάκης Νικόλαος -Κωνσταντάκης Άγγελος –Ζαπάντης Ανδρέας και Αλέξανδρος Μοσχονάς.                                                                                                                                                                                                      
και αφού έλαβε υπόψη : 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)- το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59- την  123/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  
τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. ∆ηµητράτος ∆ιονύσιος      για την απόδοση του λογαριασµού του και 
την παραπάνω εισήγηση. 
               
   

                                              

                                 



 

 

 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού των    υπ αρίθ. 487 Β & 488 Β / 2015 Χρηµατικών Ενταλµάτων   

Προπληρωµής   ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο        µαζί µε τα 
σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει τον κ.  ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο     από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί 
για την κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών και ελέγχου ΚΤΕΟ  των οχηµάτων-  µηχανηµάτων του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την   123/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 O A/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                           O A/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                         Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                Α∆Α: 796ΤΩΕ5-ΒΡΩ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η   Απριλίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    187 / 2015 
 
 
     ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής Υπαλλήλου  ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  για  Επέκταση Φ.Ο.Π.   
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων), συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14334/21-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος  ,  αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον 

λόγο στον προϊστάµενο  του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος   το  3  ο θέµα  

εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου για την επέκταση Φ.Ο.Π»  

έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 14849/22-04-2015 εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον 

Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής ΥΠαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, κ. ∆ιονύσιου Παγώνη  για την  
Επέκταση Φ.Ο.Π » 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 

5.500,56 € στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς Κο ∆ιονύσιο Παγώνη για την επέκταση Φ.Ο.Π και αναλυτικά : 

 
ΠΟΣΟ                                                                                                           Κ.Α. 
  5.500,56  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ )             20.7325.02  (663/2015  πρόταση 
σύµφωνα µε την 97/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου)   
                                                                                                    
 



Στην συνέχεια ο  Α/  Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο 

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου, εκδίδονται επ' 

ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να 

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής 

αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της 

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να 

παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια δαπάνας άλλας 

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη αποδώσαντος 

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου 

προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  

4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος 

προπληρωµής.» 

Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 

«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 

χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 

των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 

ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 

οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 

καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται 

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση για την έκδοση Εντάλµατος  Προπληρωµής ως ακολούθως : 

 Την έγκριση για  την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  Παγώνη 

∆ιονύσιο  ποσού 5.500,56 από τον Κ.Α 20.7325.02 για την Επέκταση Φ.Ο.Π 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει µε τα παρακάτω : Πιστεύοµε ότι  υπάρχουν παρά πολλές ανάγκες  
επέκτασης του ∆ηµοτικού φωτισµού  ,εφόσον έχουν υποβληθεί ήδη   εκατό σχετικές αιτήσεις και η  ∆ηµοτική 
Αρχή επέλεξε να καλύψει ούτε το 5% των αναγκών αυτών , θα πρέπει µε άµεσες κινητοποιήσεις να διεκδικηθούν  
πόροι και να εκτελεσθούν και οι υπόλοιπες ανάγκες  επέκτασης του ∆ηµοτικού φωτισµού και ψηφίζει την 
εισήγηση µε αυτή την τοποθέτηση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ∆ηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Λυκούδης ∆ιονύσιος  -  Μοσχονάς Αλέξανδρος  και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                                                                                                                                                                                                     
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• την 97/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• την    υπ αρίθ.  663/2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης. 

                   την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 5.500,56 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 7325.02  µε τίτλο 

«Επέκταση Φ.Ο.Π ». 

2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ιονύσιο Παγώνη  

ποσού 5.500,56 € από τον Κ.Α 20.7325.02   για Επέκταση Φ.Ο.Π . 

3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   27/07/2015. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Ο Α/   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                          Ο Προέδρων  Α/  Πρόεδρος  

 
 

                                                                  Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                 Α∆Α: ΩΝ7ΑΩΕ5-3ΕΘ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης (τακτικής) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η   Απριλίου 2015 του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    188 / 2015 
 
 
     ΘΕΜΑ : ¨Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας  για την εκµίσθωση του 
ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 14334/21-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87).Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος  ,  αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,έδωσε τον 
λόγο στην γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων του 
∆ήµου (άρθρο 1 Π.∆ 270/2081)  κ. Σοφία Κουστουµπάρδη  η  οποία  εισηγούµενη    το  4  ο θέµα  εκτός  
ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση Πρακτικών  Επιτροπής διενέργειας της δηµοπρασίας  για την εκµίσθωση του 
ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα 
παρακάτω:  
Με την 170/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι εκµίσθωσης ακινήτου που 
βρίσκεται στην Τ.Κ Ζόλων  της ∆.Ε Αργοστολίου. 
Σας προσκοµίζουµε προς έγκριση τα Πρακτικά του διαγωνισµού που διεξήχθησαν τις 20 και 24 Απριλίου 2015 . 

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 14165/20-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής που 

έχει ως εξής: 

 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.14165/20-04-2015 
 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 20ην  Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα  10.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 95/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να 
διενεργήσει  δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. 
Αργοστολίου, εµβαδού 101,40 τ.µ., όπως ορίζεται στην αριθ. 170/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 
στην αριθ. 13354/2015 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις 15-4-2015 ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13564/15-04-2015 έγγραφη πρόσκληση. 
Αφού διαπιστώθηκε απουσία του Προέδρου και του αναπληρωτή του καθώς παρευρέθηκαν µόνο τα τακτικά µέλη 
κ. Μοσχονάς Αλέξανδρος και Σολωµός Σπυρονικόλας, η συνεδρίαση δεν πραγµατοποιήθηκε και θα επαναληφθεί 
βάση της ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και της ∆ιακήρυξης της Παρασκευή  24 Απριλίου και 
ώρα 10.00 π.µ. στον ίδιο χώρο. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Τα   µέλη  (Τέθηκαν υπογραφές) 
 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ.15296/24-04-2015 Πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού της Επαναληπτικής ∆ηµοπρασίας που έχει ως εξής:  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.15296/24-04-2015 
Στο Αργοστόλι, σήµερα την 24η  Απριλίου του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα  10.00 π.µ. συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της 
δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 95/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για να 
διενεργήσει  δηµοπρασία για την εκµίσθωση του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. 
Αργοστολίου, εµβαδού 101,40 τ.µ., όπως ορίζεται στην αρ. 13354/2015 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία   
δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  στις 15-4-2015.               
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)  ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
2)  ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
3)   ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 
και η γραµµατέας  ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡ∆Η ΣΟΦΙΑ 
Στις 11.00 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 ακινήτου στην Τ.Κ. Ζόλων  ∆.Ε. Αργοστολίου  101,40  τ.µ. 
    Τιµή εκκίνησης    105,00 €. 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

 1.     

 2.    

 
Σύµφωνα µε  τα παραπάνω  πλειοδότης   δεν ανακηρύχθηκε   κανείς.    



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                                                                                                              
 
Τα   µέλη         (Τέθηκαν Υπογραφές) 
 
Σηµειώνεται ότι κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού προσήλθε ο κ.   Απέργης Γεώργιος του ∆ιονυσίου µαζί µε 
τον εγγυητή του κ. Απέργη ∆ιονύσιο του Γεωργίου οι οποίοι κατέθεσαν ελλιπή δικαιολογητικά.  
Μετά τα παραπάνω ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των  παραπάνω Πρακτικών  και την 
κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω  ∆ιαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η απόφαση για την εκµίσθωση του ακινήτου έπρεπε να είναι  µετά από 
λαϊκή συνέλευση  των κατοίκων των Ζόλων και όχι µόνο µε την σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας , προτείνει η απόφαση της εκµίσθωσης να γίνει µετά από λαϊκή συνέλευση των κατοίκων της 
περιοχής και ψηφίζει την πρόταση του. 
 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταυρός   Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κωνσταντάκης 
Άγγελος  -Λυκούδης ∆ιονύσιος  -  Μοσχονάς Αλέξανδρος  - Θεόδωρος Φλωράτος και    Ανδρέας Ζαπάντης                                                                                    
και αφού έλαβε υπόψη της: 

• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού. 

 

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει ως έχουν τα παραπάνω Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ∆ηµοπρασιών εκµίσθωσης  του 

ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. Αργοστολίου, εµβαδού 101,40 τ.µ. 

2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ τον ∆ιαγωνισµό  εκµίσθωσης  του ισογείου ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ζόλων ∆.Ε. 

Αργοστολίου, εµβαδού 101,40 τ.µ.(170/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής). 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                          Ο Προέδρων  Α/  Πρόεδρος  

 
 

                                                                  Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Α∆Α: 7Μ1ΦΩΕ5-Μ74 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   189   / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Νοµική κάλυψη υπαλλήλου. 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                          
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  1 o θέµα    

  ηµερήσιας  διάταξης: «Νοµική κάλυψη υπαλλήλου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 11801/31-03-2015 

έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

 Με την από 13-3-2015 αίτηση του ο κ. Γεράσιµος Παυλίδης, πρώην υπάλληλος της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας ζήτησε να οριστεί δικηγόρος προκειµένου στη δικάσιµο της 3-4-2015 να τον εκπροσωπήσει στο 
Μονοµελές  Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας σε ποινική υπόθεση του στην οποία φέρεται ως κατηγορούµενος για 
σωµατική βλάβη από αµέλεια, καθώς στις 5-7-2013, οδηγώντας υπηρεσιακό όχηµα παραβίασε τη σήµανση 
STOP µε αποτέλεσµα να συγκρουστεί µε δίκυκλη µοτοσυκλέτα µε συνέπεια τον τραυµατισµό του οδηγού αυτής. 
Επί της ως άνω αιτήσεως λεκτέα τα εξής:  
 Ο υπάλληλος κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπέχει τρία διαφορετικά είδη ευθύνης,  πειθαρχική 
η οποία απορρέει από την ειδική έννοµη σχέση, η οποία συνδέει τον υπάλληλο µε το Κράτος, ποινική  η οποία 
γεννάται από πράξεις ή παραλείψεις του που χαρακτηρίζονται ως αδικήµατα και αστική ευθύνη, η οποία 
σχετίζεται µε τη ζηµιά που µπορεί να προξενήσουν  στο  ∆ηµόσιο-ΟΤΑ  ή  στους  διοικούµενους  µε πράξεις ή 
παραλείψεις  τους  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτής οι διοικούµενοι δεν µπορούν, 
πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, να ασκήσουν ευθεία αγωγή αποζηµίωσης κατά δηµοσίων υπαλλήλων για ζηµιά 
που τους προξένησαν, µπορούν όµως να καταθέσουν τέτοια αγωγή κατά του ∆ηµοσίου, το οποίο είναι αστικώς 



υπεύθυνο για την αποκατάσταση της ζηµιάς, την οποία προξένησαν οι υπάλληλοι του, το οποίο δύναται στη 
συνέχεια να στραφεί αγωγικά κατ’ αυτών.  
 Στην προκειµένη περίπτωση ο ∆ήµος Κεφαλονιάς είναι αστικώς υπεύθυνος σε σχέση µε τον ανωτέρω 
κατηγορούµενο και εν δυνάµει αντίδικος αυτού σε πιθανή περίπτωση έγερσης αξιώσεων αποζηµίωσης από την 
πλευρά του οδηγού της µοτοσυκλέτας. 
 Επιπλέον οι δήµοι υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων  που υπηρετούν σε αυτούς, 
ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικά για αδικήµατα που τους αποδίδονται 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που 
η άσκηση της ποινικής δίωξης αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Εν προκειµένω η 
άσκηση της ποινικής δίωξης όπως προκύπτει από το µε αριθµό Α14/164 κλητήριο θέσπισµα και τα στοιχεία  της 
σχηµατισθείσας δικογραφίας και ενώ υπάρχει δήλωση  του οδηγού της µοτοσυκλέτας ότι επιθυµεί την ποινική 
δίωξη του υπαλλήλου, έχει γίνει αυτεπάγγελτα από τον κ. Εισαγγελέα. 
 Ενόψει των ανωτέρω ο ∆ήµος µας δεν δύναται να χορηγήσει για την εν λόγω ποινική υπόθεση νοµική 
κάλυψη στον κ. Γεράσιµο Παυλίδη.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ. κ. Νικόλαος Γκισγκίνης και Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ γιατί δεν έχουν πλήρη ενηµέρωση για το 
εν λόγω θέµα. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς -Ανουσάκης Νικόλαος -  Κωνσταντάκης Άγγελος και Θεόδωρος Φλωράτος 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
               
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

∆εν χορηγήσει για την  παραπάνω  ποινική υπόθεση νοµική κάλυψη στον υπάλληλο του ∆ήµου  

κ. Γεράσιµο Παυλίδη επειδή  η άσκηση της ποινικής δίωξης όπως προκύπτει από το µε αριθµό Α14/164 κλητήριο θέσπισµα και 

τα στοιχεία  της σχηµατισθείσας δικογραφίας, έχει γίνει αυτεπάγγελτα από τον κ. Εισαγγελέα. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Α∆Α:   7ΞΩΣΩΕ5-ΣΚΧ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   190 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση ένδικού µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                           
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  2 o θέµα     

ηµερήσιας  διάταξης: « Άσκηση ένδικού µέσου έφεσης και ορισµός δικηγόρου.»έθεσε υπόψη της  

Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 11802/31-03-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

 Στις 29 Σεπτεµβρίου  2014 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  η από 12-01-2012 

αγωγή των ∆ιονυσίου Μοσχόπουλου, Γεράσιµου Μοσχόπουλου  και Αργυρώς Γραµµατικού  κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. Με την µε αριθ. 48/2015 απόφαση του το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου έκανε δεκτή την αγωγή αυτή 

και αναγνώρισε τους ενάγοντες κυρίους  ενός οικοπέδου εµβαδού 37,58 τ.µ. κείµενο στον οικισµό Χαυριάτων, 

παρά τους αντίθετους ισχυρισµούς του εναγόµενου ∆ήµου ότι πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο. 

 Στο µε αριθ. 9/23-8-2011 έγγραφο της Τ.Κ. Χαβριάτων αναφέρεται ότι το εν λόγω τµήµα είναι 

προέκταση κοινοτικού δρόµου και έχει τσιµεντοστρωθεί από το έτος 1984, ενώ στο µε αριθ. 8323/9-11-2010 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του πρώην ∆ήµου Παλικής αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία µε τους 

κοινόχρηστους χώρους των οικισµών. Τέλος στο από 17-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς  αναφέρεται  ότι λόγω έλλειψης στοιχείων στο αρχείο  της  υπηρεσίας  αλλά   και  λόγω  



αντικρουόµενων  στοιχείων  που  επικαλούνται τα µέρη απαιτείται έκδοση δικαστικής απόφασης από τα αρµόδια 

δικαστήρια οπότε και εν συνεχεία η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε τυχόν περαιτέρω ενέργειες. 

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

άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων, παρακαλείται να αποφασίσει για την άσκηση 

του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 48/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, για τον 

ορισµό δικηγόρου  για την κατάθεση αυτής και για την παράσταση του κατά τη συζήτηση αυτής όποτε και αν 

ορισθεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς- Ανουσάκης Νικόλαος- Ανδρέας Ζαπάντης –Θεόδωρος Φλωράτος   και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 

               
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Tην άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 48/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Ορίζει την  Νοµική Σύµβουλο  του ∆ήµου ,δικηγόρο   Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου  για την κατάθεση της εν 

λόγω έφεσης  και για την παράσταση της  κατά τη συζήτηση της  όποτε και αν ορισθεί καθώς και σε κάθε µετ’ 

αναβολή δικάσιµο. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Α∆Α: Ω4ΜΛΩΕ5-ΣΙ4 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   191   / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση Προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της 
µε αριθµό 26800/2188 & 2269/1831/2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                          
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Ειδική Συνεργάτη του ∆ήµου  δικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη   το  3 o θέµα    

  ηµερήσιας  διάταξης: «Άσκηση Προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του  

ν. 3463/2006 κατά της µε αριθµό 26800/2188 & 2269/1831/2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.»έθεσε υπόψη της  Επιτροπής   

την 269/2015 απόφαση ∆ηµάρχου η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αργοστόλι  6/04/2015 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       Αριθµ. Πρωτ.: 12804 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                       Αριθµ. Απόφασης:269  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  
Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 
1)Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010, 
2) Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) του ν.3852/2010, 
3) Την µε αριθµό 26800/2188&22691/1831/16.02.2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
4) Την µε αριθµό πρωτ. : 12754/2015  γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε   

 
 

Την άσκηση προσφυγής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 
του ν. 3463/2006 κατά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την 
ακύρωση της µε αριθµό 26800/2188& 22691/1831/16.02.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα µε την οποία 
ακυρώθηκε η µε αριθµό 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η παρούσα θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να υποβληθεί για έγκριση σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010. 
                                                                                           Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  : Αλέξανδρος Παρίσης  

 
Στην συνέχεια η κ. Μαρκέτου θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθµ. πρωτ. 12754/6-04-2015 εισήγηση  
της που έχει ως εξής :  

 
∆υνάµει της µε αριθµό πρωτοκόλλου 49044/22.10.2014 εισήγησης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, κατά την 44η τακτική συνεδρίαση  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς λήφθη-κε η 
µε αριθµό 432/2014 απόφαση µε την οποία ορίστηκε ο δικηγόρος Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδων Μπουρµπούλης για 
την σύνταξη γνωµοδότησης µε σκοπό να διερευνηθεί νοµικά αν ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς πρέπει να προβεί σε 
νοµικές ενέργειες για την διασφάλιση των συµφερόντων του σχετικά µε την µε αριθ. πρωτ. : ΕΜΠ 
1319/13.11.2013 πορισµατική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικών Επιθεωρητών Ηπείρου. Η εν λόγω απόφαση  
εστάλη για έλεγχο νοµιµότητας στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοπον-νήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. Επί 
της µε αριθµό 432/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ο κ. Γεράσιµος Μπάλλας κατέθεσε ενώπιον της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου την από  03.11.2014 αίτηση – 
καταγγελία του.  Εν συνεχεία µε το µε αριθ. πρωτ.: 23091/1865/17.11.2014 έγγραφό της η Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτική Ελλάδος και Ιονίου µας γνωστοποίησε την ως άνω καταγγελία ζητώντας τις 
απόψεις µας επ’ αυτής και την αποστολή του πλήρους φακέλου της υπόθεσης προκειµένου ο Γενικός Γραµµατέας 
να προβεί στον έλεγχο νοµιµότητας.  Πράγµατι ο ∆ήµος µας απέστειλε τις από 15.12.2014 απόψεις του (αριθ. 
πρωτ. : 57364/2014) µε το επισυναπτόµενο σε αυτές από 04.12.2014 έγγραφο της Προϊσταµένης της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου καθώς και το µε αριθµό πρωτ.: 1774/21.01.2015 έγγραφό του µε το οποίο διαβιβάσαµε τα 
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προβαίνοντας σε 
έλεγχο νοµιµότητας µε την µε αριθµό 26800/2188 & 2269/1831/2015 απόφασή του η οποία κοινοποιήθηκε στον 
∆ήµο µας την 13.03.2015, ακύρωσε την µε αριθµό 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
αιτιολογία ότι «α. Παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 διότι η παροχή της συγκεκριµένης 
γνωµοδότησης δεν µπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτη  δικηγόρο εφόσον έχει προσληφθεί και υπηρετεί δικηγόρος στον 
εν λόγω ∆ήµο µε πάγια αντιµισθία. β. Οι λόγοι που επικαλείται η Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς στο από 04.12.2014 ∆.Υ. ενηµερωτικό σηµείωµά της για τη µη παροχή της εν λόγω 
γνωµοδότησης, το οποίο προσκοµίστηκε στην Υπηρεσία µας µαζί µε τις απόψεις της Προέδρου της Οικονοµικής 



Επιτροπής δεν αναφέρονται στην µε αριθµό 49044/22.10.2014 εισήγησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή ούτε 
αναφέρθηκαν κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης, όπως προκύπτει από το 
σχετικό απόσπασµα, και η εν λόγω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό του συγκεκριµένου 
δικηγόρου λήφθηκε µε την αιτιολογία ότι απαιτεί εµπειρία αλλά και χρόνο για την σύνταξή της λόγω των 
πολύπλοκων ζητηµάτων των οποίων άπτεται και η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου αδυνατεί λόγω υποχρεώσεων να 
ανταποκριθεί». 
 Επειδή σύµφωνα µε τα άρθρα 225 και 238 του ν. 3852/2010 κατά της ως άνω απόφασης και για την 
ακύρωση αυτής, ο ∆ήµος µας µπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του 
ν. 3463/2006 εντός ενός µηνός από την κοινοποίηση της. 
 Επειδή µε το µε αριθµό 10075/17.03.2015 έγγραφό µας προκειµένου να προβούµε στην άσκηση της ως 
άνω προσφυγής ζητήσαµε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου 
αντίγραφο του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης, ο οποίος λήφθηκε από τον ∆ήµος µας στις 02.04.2015. 
 Επειδή η προθεσµία για την άσκηση της ως άνω προσφυγής είναι αποκλειστική και κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την λήξη της δεν έχει οριστεί συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος απώλειας των αποκλειστικών προθεσµιών που τάσσει ο νόµος. 
 Επειδή υπάρχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση της ως άνω προσφυγής καθώς η µε αριθµό 
26800/2188& 22691/1831/16.02.2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου στερείται νόµιµης αιτιολογίας κατά παράβαση του νόµου. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 εγκρίνετε 
την άσκηση προσφυγής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 
3463/2006 κατά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της 
µε αριθµό µε αριθµό 26800/2188& 22691/1831/16.02.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα µε την οποία 
ακυρώθηκε η µε αριθµό 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση µε επιφυλάξεις  . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς –Ανδρέας Ζαπάντης – Θεόδωρος Φλωράτος –Ανουσάκης Νικόλαος και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• την 269/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 

• Την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου του ∆ήµου.   
 
               
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την 269/6-04-2015 απόφαση ∆ηµάρχου για την  άσκηση προσφυγής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς,  

ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής 

Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της µε αριθµό µε αριθµό 26800/2188& 22691/1831/16.02.2015 απόφασης του Γενικού 

Γραµµατέα µε την οποία ακυρώθηκε η µε αριθµό 432/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2. Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 

3463/2006 κατά της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου για την ακύρωση της µε αριθµό µε 

αριθµό 26800/2188& 22691/1831/16.02.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα µε την οποία ακυρώθηκε η µε αριθµό 432/2014 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος 



                                                                                                                      Α∆Α: ΩΠ3ΧΩΕ5-ΜΣ5 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   192  / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση ορισµού ∆ικαστικού Επιµελητή. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας  δικηγόρο κ.  Χριστοφοράτου Νίκη η οποία  εισηγούµενη   το  4 o θέµα     

ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση ορισµού ∆ικαστικού Επιµελητή.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ.  

πρωτ. 13908/17-04-2015 έγγραφό της  το οποίο  που έχει ως εξής: 

 Με το µε αριθ. πρωτ. 4324/5-2-2015 έγγραφο του Α/ ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Λυκούδη ζητήθηκε  από το 

∆/ντή του Γυµνασίου Μεσοβουνίων η παράδοση των κλειδιών του παλαιού σχολείου προκειµένου αυτό να 

χρησιµοποιηθεί  παράλληλα  και µε το σχολείο για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. Σε απάντηση αυτού ο 

∆/ντής του σχολείου απέστειλε το από 16-2-2015  έγγραφο του, αρνούµενος την παράδοση των κλειδιών, 

άρνηση την οποία επανέλαβε και µετά την νεώτερη απάντηση του Α/∆ηµάρχου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για 

σχολική περιουσία. 

 Επισηµαίνεται ότι της ανωτέρω αλληλογραφίας προηγήθηκαν αλλά και επακολούθησαν προφορικές 

οχλήσεις εκ µέρους του ∆ήµου. Κατόπιν αυτών χορηγήθηκε από τον Α/∆ήµαρχο κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη σε 

συνεννόηση µε τον Α/∆ήµαρχο κ. Κ. Κοντογούρη και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μεσοβουνίων κ. Γεράσιµο Θωµά η 

εντολή για σύνταξη και αποστολή εξώδικης απάντησης. 



Η ανωτέρω εξώδικη απάντηση κοινοποιήθηκε στη ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και στο ∆/ντή του 

Γυµνασίου Μεσοβουνίων από την δικαστική επιµελήτρια  Αικατερίνη Κούτση.  

 Παρακαλείται η Οικονοµική  Επιτροπή να εγκρίνει τις επιδόσεις που διενήργησε η ανωτέρω δικαστική 

επιµελήτρια. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: «Την ώρα που η κυβέρνηση µε εντολή των «θεσµών» αρπάζει τα διαθέσιµα των 
ταµείων των ∆ήµων και των άλλων οργανισµών και µε την ∆ηµοτική Αρχή Κεφαλονιάς να διαφωνεί ως προς την διαδικασία που θα τα 
παραδώσει, έρχεται ο ∆ήµος Κεφαλονιάς που αντί να στηρίζει την λειτουργία των σχολείων µε συγκεκριµένα πρακτικά µέτρα (υποδοµές, 
λειτουργικά έξοδα, διεκδίκηση για την στελέχωση, την µεταφορά των µαθητών κ.α), βάζει στον στόχαστρο το πιο ακριτικό σχολείο του 
∆ήµου το Γυµνάσιο-Λύκειο Μεσοβουνίων που έχει σηµαντικότατα προβλήµατα να επιλύσει, ζητώντας να παραδώσει το κτήριο του 
«Ραυτοπούλειου» που το χρησιµοποιεί υποβοηθητικά για την λειτουργία του. 
Είναι πρωτόγνωρο να αποφασίζεται σήµερα να σταλεί ∆ικαστικός Επιµελητής στο σχολείο για να ζητήσει την παράδοση των κλειδιών. 
Εµείς καλούµε την µαθητική κοινότητα, τον Σύλλογο Γονέων, την Ένωση Γονέων Κεφαλονιάς, τον Σύλλογο διδασκόντων και τους 
κατοίκους της περιοχής να πάρουν θέση απέναντι σε αυτήν την πρακτική του ∆ήµου. 
Εµείς ως Λαϊκή Συσπείρωση καταγγέλλουµε την ∆ηµοτική Αρχή για αυτή την απόφαση της και την καταψηφίζουµε». 

 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  διατυπώνει την παρακάτω θέση: « ∆εν γνωρίζω επακριβώς το θέµα ούτε το κτίριο , 
απλά θεωρώ ότι επειδή αφορά την χρήση πρώην σχολείου και η αντιπαράθεση είναι µε τον ∆/ντη του σχολείου 
,θεωρώ ότι τέτοια θέµατα θα ήταν καλύτερο επειδή το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας να 
λύνονται από τον ∆ήµο συναινετικά και µε συνεννόηση χωρίς αντιπαράθεση και χωρίς εξώδικα.» 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς –Ανουσάκης Νικόλαος –Θεόδωρος Φλωράτος και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας    
 

               
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει τις επιδόσεις των παραπάνω δικογράφων όπως   διενεργήθηκαν από την δικαστική επιµελήτρια  Αικατερίνη Κούτση  

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

Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης  .  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                                      Θεόδωρος Φλωράτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                      Α∆Α: 7ΘΚΣΩΕ5-13Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   193 / 2015  

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης επί της αριθ. 65/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Σαµαίων και ορισµός δικηγόρου.  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21-04 -2015  έγγραφη πρόσκληση του  Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Ο Προεδρεύων  Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο  

Στην Ειδική Σύµβουλο του ∆ηµάρχου  δικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη   το  5 o θέµα     ηµερήσιας  

διάταξης: «Άσκηση έφεσης επί της αριθ. 65/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Σαµαίων και ορισµός δικηγόρου.»έθεσε υπόψη 

της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 14075/20-04-2015 έγγραφό της  Νοµικής Υπηρεσίας  

το οποίο  που έχει ως εξής: 

Στις 16.01.2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς το µε αριθµό 1965β/2012 Πρωτόκολλο 

∆ιοικητικής Αποβολής της Προϊσταµένης της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος 

αποβάλλεται από τον θαλάσσιο χώρο στην περιοχή «Λουτρό» Σάµης εντός του οποίου έχει κατασκευαστεί 

προβλήτα από τσιµέντο και πέτρα εµβαδού 18,20 τ.µ., καθώς και από τους θαλάσσιους χώρους στην περιοχή 

«Λιµένας» Σάµης, όπου έχουν κατασκευαστεί τρείς λιµενοβραχίονες από οπλισµένο σκυρόδερµα και φυσικό 

βραχισµό µικρής διατοµής µε εµβαδό 39,80 τ.µ., 25,41 τ.µ. και 35,45 τ.µ. και περαιτέρω διατάσσεται η 

απαγόρευση στο µέλλον κάθε πράξης µας η οποία µπορεί να δηµιουργήσει δικαιώµατα διακατοχής. 



Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και για την ακύρωση του ως άνω Πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής ο 

∆ήµος µας άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σάµης το ένδικο βοήθηµα της ανακοπής (αρ. κατ. 7/2013) η οποία 

συζητήθηκε κατά την δικάσιµο της 23.10.2014.  Επί της ως άνω ανακοπής εκδόθηκε η µε αριθµό 65/2014 

απόφαση του Ειρηνοδικείου Σαµαίων µε την οποία απορρίφθηκε η ως άνω ανακοπή µας. 

Επειδή κατά της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης καθώς 

συντρέχουν νοµικοί λόγοι για την άσκηση της. 

Επειδή η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 είναι αρµόδια για την λήψη 

απόφασης σχετικά µε την άσκηση ή µη όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων καθώς και τον ορισµό 

δικηγόρου. 

Επειδή την υπόθεση αυτή πρωτόδικα χειρίστηκε λόγω κωλύµατος της επί παγία αντιµισθίας δικηγόρου 

του ∆ήµου Κεφαλλονιάς η δικηγόρος Μαρκέτου Ιωάννα – ∆ιονυσία, ενώ το κώλυµα της επί παγία αντιµισθίας 

δικηγόρου του ∆ήµου εξακολουθεί να υφίσταται και για τον χειρισµό της υπόθεσης στο δευτεροβάθµιο 

δικαστήριο. 

Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης 

κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 65/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σαµαίων  και β) τον 

ορισµό της δικηγόρου Μαρκέτου Ιωάννας – ∆ιονυσίας για την άσκηση της εν λόγω έφεσης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι εφόσον οι εν λόγω µόλοι  συµβάλουν στην ασφάλεια των λουοµένων και 
γενικότερα των δηµοτών ψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση επίσης ως έχει  ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –
Ανουσάκης Νικόλαος -Αλέξανδρος Μοσχονάς –Ζαπάντης Ανδρέας – Φλωράτος Θεόδωρος και  Κωνσταντάκης 
Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη : 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου του κ. ∆ηµάρχου   
 

               
                                        ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της µε αριθµό 65/2014 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Σαµαίων   

2. Ορίζει την δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Μαρκέτου Ιωάννα – ∆ιονυσία  για την άσκηση της εν λόγω έφεσης.  

2. Η αµοιβή  της παραπάνω δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                              Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                               Ο  Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  

 
 
 
                                             
                                                                Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 



 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Α∆Α: Ω6ΡΞΩΕ5-Ι89 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   194   / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης του 
έργου «Πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου- Πόρου».    
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από κατεπείγουσα 
συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά των ∆ήµων.),  
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  
από την µε αριθµό πρωτ  14334/21 -04 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και  
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                      
Ο Προεδρεύων  Α/  Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος  Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενος      το  6 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης:  Επικαιροποίηση δικαιολογητικών  αναδόχου για την 
συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου «Πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου- Πόρου».   έθεσε υπόψη 
της Επιτροπής  τα παρακάτω : 
 Σύµφωνα µε την  413 /2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανακηρύχθηκε  µειοδότης  για την εκτέλεση 
του έργου «Πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου- Πόρου» η εταιρία µε την επωνυµία ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων 
Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε.Ε  η οποία   προσέφερε µέση έκπτωση ποσοστού επτά επί τοις  (7,00%) επί του 
προϋπολογισµού του έργου. 
Μετά την έγκριση της  παραπάνω απόφασης από τις αρµόδιες αρχές η Οικονοµική Επιτροπή µε σχετικό έγγραφό 
της ζήτησε  από την ανάδοχο εταιρία την  προσκόµιση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών όπως 
αναγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης του έργου (196/2014 απόφαση Οικονοµικής  Επιτροπής ) τα 
οποία και προσκοµίσθηκαν µε το υπ αρίθ. πρωτ.11179/ 24- 03-2015   έγγραφο της ανάδοχου  εταιρίας  
ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε.Ε  και έχουν ως εξής: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση των παραπάνω προσκοµισθέντων  επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών 
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας για το εν λόγω έργο 
,προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία του ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους  όρους διακήρυξης  
(196/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής άρθρο 4 παρ.2).  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών  
κατασκευής  του παραπάνω έργου που χρηµατοδοτείται από ειδικά προγράµµατα , εκφράζει όµως την επιφύλαξή  
του εφόσον  σε υπάρχουσες ήδη πεζοπορικές διαδροµές επειδή δεν γίνεται η απαραίτητη συντήρηση έχουν 
πλέον καταστεί αδιάβατες. 
Την ίδια άποψη εκφράζει και ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι επειδή το ποσό των 72.000,00 € που έχει εγκριθεί από το πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου εκ των οποίων το 15% 
είναι συµµετοχή από τα ίδια έσοδα του ∆ήµου είναι πολύ υψηλό και το έργο θα µπορούσε να εκτελεστεί µε πολύ  
λιγότερα χρήµατα και επειδή τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να διατεθούν για τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου 
καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Ανουσάκης 
Νικόλαος -Αλέξανδρος Μοσχονάς  και  Κωνσταντάκης Άγγελος. 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  196/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί της έγκρισης των όρων  ∆ηµοπράτησης. 
3) την  413/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου του έργου ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων 
Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε. 
4) την 677/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
5) τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά της εταιρίας ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε. Ε 
  Και την  εισήγηση  του Α/  Πρόεδρου  :   
 
                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την  εταιρία µε την επωνυµία   ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε. Ε 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά  για την εκτέλεση  του έργου «Πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου- 
Πόρου»πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής  ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις του συµµετοχής της  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη  µε την  επωνυµία  Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς 
– Βασίλειος Νικολόπουλος   πριν την κοινοποίηση της 423/2014 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην 
µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν   στην συνέχεια η 413/2014    ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  , αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία   µε την επωνυµία   ΓΑΙΟΣΤΑΤ 
Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε. Ε 
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία µε την επωνυµία  ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ  Ε. Ε για την υπογραφή 
σύµβασης σύµφωνα µε  το άρθρο 30 του Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου. 
5. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 71.418,68  € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α  30.7324.15 µε 
τίτλο «Πεζοπορική διαδροµή Αγίου Νικολάου- Πόρου»(Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης) 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                             Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                    Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 



 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Α∆Α: 7ΖΛΝΩΕ5-Λ5Ζ               
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής)  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   195  / 2015 
 
ΘΕΜΑ : Καθορισµός Μελών της Επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής του έργου«Επισκευή- 
βελτίωση ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆. ∆. Τρωγιαννάτων ∆ήµου Αργοστολίου» 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από κατεπείγουσα 
συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά των ∆ήµων.),,  
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα  
από την µε αριθµό πρωτ  14334/21 -04 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και  
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                  
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                                                
                                                                                                      
Ο Προεδρεύων  Α/  Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος  Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , 
εισηγούµενος      το  7 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης: Καθορισµός Μελών της Επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής 
Παραλαβής του έργου «Επισκευή- βελτίωση ∆ηµοτικού Καταστήµατος ∆. ∆. Τρωγιαννάτων ∆ήµου Αργοστολίου»   
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθ. 10104/17-03-2015 έγγραφο της Προϊσταµένης της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. 
Ευρύκλειας Παπαδήµα –Χαιτίδου η οποία έχει ως  εξής  : 
 
 



 
 
 
Ο Α/ Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. ∆ιονύσιο Λυκούδη  ο οποίος προτείνει ως Πρόεδρο της παραπάνω 
Επιτροπής τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Άγγελο Κωνσταντάκη µε αναπληρωτή του τον  ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. 
Αλέξανδρο Μοσχονά. 
 
 
 
 
 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις τις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά  : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Ανουσάκης 
Νικόλαος -Αλέξανδρος Μοσχονάς –Ζαπάντης Ανδρέας – Φλωράτος Θεόδωρος και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη : 
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2 )Την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
  Και την  εισήγηση  του Α/ Προέδρου  :   
 
 
                                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Συγκροτεί την Επιτροπή Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής του έργου Επισκευή- βελτίωση ∆ηµοτικού 

Καταστήµατος ∆. ∆. Τρωγιαννάτων ∆ήµου Αργοστολίου» όπως παρακάτω: 

Τακτικά Μέλη 

1. Άγγελος Κωνσταντάκης ∆ηµοτικός Σύµβουλος ως Πρόεδρος 

2. Τσιούτσιος Γεράσιµος Π.Ε  Χηµικός Μηχανικός ως Μέλος 

3. Καλογερόπουλος Θεόδωρος Π.Ε Πολιτικός Μηχανικός   ως Μέλος 

Αναπληρωµατικά Μέλη 

1. Αλέξανδρος Μοσχονάς ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2. Κουφός Ευάγγελος Π.Ε  Πολιτικός Μηχανικός  

3. Κλαουδάτος Γεράσιµος Τ.Ε 3 Πολιτικός Μηχανικός  

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        Α∆Α: 7ΠΡΙΩ5-356   
                                                                                                                                          
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  24 η  Απριλίου  2015  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   196  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  14334/ 21 -04 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                           
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                    
Ο Προεδρεύων Α/ Πρόεδρος , κ.  Θεόδωρος Φλωράτος  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον 
λόγο στον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο 
οποίος εισηγούµενος    το  8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α.ΠΡΟΥ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

617 30/03/2015 999,99 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ[ΤΠΥ,206,209,210/2015] 30.7336.03 23.000,01 

619 01/04/2015 1.209,99 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων[ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ,ορισθείς µε την αριθ. 51/2015 
Αποφ.Οικ.Επιτροπής] 00.6111 2.010,97 

620 03/04/2015 290,71 

Ηλεκτροφωτισµός Κοινόχρηστων χώρων (τοποθέτηση 
φωτ. Σώµατος σε υπάρχον στύλο)- [αριθ. 161/26-02-
2015 έγγραφο ∆Ε∆∆ΗΕ, αριθ. 45769/30-09-2014 
έγγραφο ΤΚ ∆ΑΥΓΑΤΩΝ, ΑΡΙΘ..456769/6-10-2014 
έγγραφο ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Αριθ. 3637 20.7336.07 529,07 

621 03/04/2015 14.883,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου. 70.6162.16 3.117,00 

622 03/04/2015 14.883,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού Πρόννων. 70.6162.20 3.117,00 

624 03/04/2015 22.324,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς. 70.6162.21 12.675,50 

625 03/04/2015 14.883,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής. 70.6162.17 2.117,00 

626 03/04/2015 14.883,00 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου. 70.6162.18 2.117,00 

628 03/04/2015 7.441,50 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης. 70.6162.19 2.558,50 

630 06/04/2015 161,90 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΚΗΙ 8950 (ΕΤΗΣΙΑ 
από 24/03/2015 έως 24/03/2016) (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ) 10.6253 7.915,19 

631 06/04/2015 362,32 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΚΗΥ 5868 ΕΤΗΣΙΑ 
από 19/03/2015 έως 19/03/2016) (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 10.6253 7.552,87 

632 06/04/2015 2.000,00 

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό[∆.Κ. 
ΣΑΜΗΣ βάσει της αροιθµ. 50/2015 Απόφασης ∆.Σ. 
∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 10.6643 0,00 

633 07/04/2015 1.200,00 
Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες οικονοµικές 
ενισχύσεις -[ Λ.Γ. - Α.Γ. - Σ.Σ. - Π.∆.]  15.6741.15 0,00 



637 07/04/2015 261,99 
Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων κηυ 
5880 (Ετήσια ΜΙΝΕΤΑ από 10/04/2015 έως 10/04/2016 20.6253 15.034,16 

638 07/04/2015 197,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων ΚΗΙ 
4416 (ετήσια ασφάλιση από 06/04/2015 έως 
06/04/2016) 20.6253 14.837,16 

639 09/04/2015 223,00 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων ΚΗΥ 
5873 (ΕΤΗΣΙΑ  από 09/04/2015 έως 09/04/2016) NP 
INSURANCE ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) 20.6253 14.614,16 

640 14/04/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Σάµης (Πολιτική 
Προστασία)  70.6279.05 0,00 

641 14/04/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Πυλάρου 
(Πολιτική Προστασία)  70.6279.06 0,00 

642 14/04/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Ερίσου (Πολιτική 
Προστασία)  70.6279.07 0,00 

      

644 14/04/2015 255,91 

Ασφάλιστρα φορτηγών  και  µεταφορικών µέσων 
(ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΗΙ 4914 από 25/04/2015 έως 
25/04/2016) 20.6253 14.358,25 

645 14/04/2015 17,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6693 874,51 

646 14/04/2015 76,97 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6692 1.923,03 

647 14/04/2015 159,90 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6693 874,51 

648 14/04/2015 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6693 874,51 

649 14/04/2015 79,95 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 35.6262.01 23.833,95 

650 14/04/2015 86,10 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 35.6262.01 23.833,95 

651 14/04/2015 135,30 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6262 12.724,50 

652 14/04/2015 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6262 12.724,50 

653 14/04/2015 147,60 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ 20.6262 12.724,50 

655 16/04/2015 1.978,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ[αριθµ.13863/2015 ΜΕΛΕΤΗ ∆/ΝΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.7135.11 22,00 

656 16/4/2015 267,53 
Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΖΟΛΩΝ] 10.6463 14.153,14 

657 16/4/2015 300,00 
∆ράση για την κοινωνική ένταξη των Ροµά πρόχειρου 
καταυλισµού Κρανιάς 00.6495.04 19.055,00 

658 20/4/2015 28,29 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΑΙΚ.ΚΟΥΤΣΗ 
,ορισθείσα µε την  178/2015 αποφ.Οικ.Επιτροπής] 00.6116 4.676,51 



660 20/4/2015 10.000,00 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Λειβαθούς 
(Πολιτική Προστασία) [αριθµ.14041/20-4-2015 ΜΕΛΕΤΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ] 70.6279.03 0,00 

661 21/4/2015 1.500,00 

Εργασίες Συντήρησης  - επισκευής  εγκαταστάσεων 
θέρµανσης - κλιµατισµού ∆ηµαρχείουκαι λοιπών 
κτιρίων  10.6261.07 8.500,00 

662 21/4/2015 1.473,27 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 1.151,75 

664 21/4/2015 720,80 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 30.6699.02 12.825,34 

665 21/4/2015 1.768,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 1.151,75 

666 21/4/2015 950,00 ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων ΣΑΤΑ  45.7336.01 14.050,00 

667 21/4/2015 263,50 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613 10.498,37 

668 21/4/2015 20,00 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 10.7135.00 191,77 

669 21/4/2015 221,40 Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.) 35.6699 12.050,08 

670 21/4/2015 111,50 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35.6699 12.050,08 

671 21/4/2015 2.829,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών Εγκαταστάσεων. 30.6233 5.080,00 

672 21/4/2015 510,61 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 4.882,33 

673 21/4/2015 606,98 Προµήθεια λοιπού υλικού 35.6654 1.151,75 

674 21/4/2015 1.078,04 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 35.6264 3.011,76 

675 21/4/2015 950,92 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 4.882,33 

676 22/4/2015 605,76 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής) ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6221.00 1.106,88 

678 22/4/2015 73,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10.6264 9.629,26 

679 22/4/2015 265,18 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.6661 4.617,15 

680 22/4/2015 258,30 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10.6611 4.347,05 

681 22/4/2015 3.628,50 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613 6.869,87 

682 22/4/2015 295,20 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10.6662 13.241,10 

683 22/4/2015 1.463,70 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10.6662 13.241,10 

684 22/4/2015 1.463,70 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.6262 8.536,30 

685 22/4/2015 232,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.6672 3.485,25 

686 22/4/2015 300,00 
Επίδοµα Κοινωνικών Βοηθειών -έκτακτες οικονοµικές 
ενισχύσεις -[ ΤΑ.Ε..]  15.6741.15 0,00 

687 23/4/2015 5.781,00 
Συντήρηση - ανακαίνιση σπηλαίων ∆ρογκαράτης - 
Μελισάνης 70.6261.04 18.219,00 

688 23/4/2015 1.603,43 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 10.6682 13.301,57 

 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 619-633-656-657-658-676 και 686. 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος ψηφίζει τις προτάσεις µε την υποσηµείωση να γίνει προσεκτική  κατανοµή των 
δαπανών  για τους ναυαγοσώστες και την πυρόσβεση.  

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω : «Στην σηµερινή έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων διαπιστώνουµε : 
1.∆απάνες συνολικής αξίας 23.315,03 ευρώ «σπάνε» σε  24  διαφορετικές εγκρίσεις. 
2.∆απάνες για ασφάλειες συνολικής αξίας 1462,12 Ευρώ «σπάνε»   σε 6 διαφορετικές. 
3.Η δαπάνη ναυαγοσωστικής κάλυψης του ∆ήµου συνολικής αξίας 99.298 Ευρώ «σπάει» σε 7 διαφορετικές. 
4.Εγκρίνεται δαπάνη 5.781 Ευρώ για την συντήρηση-ανακαίνιση των σπηλαίων ∆ρογκαράτης- Μελισάνης  
 όταν υπάρχουν σηµαντικότατες φθορές που χρειάζονται παρέµβαση, αλλά και χρειάζεται ολοκληρωµένο  ηλεκτρονικό 
 σύστηµα διαχείρισης των οικονοµικών των σπηλαίων. Αφήνεται  αυτός ο πολιτιστικός πλούτος στην τύχη του  
διαµορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την πλήρη ιδιωτικοποίηση του».ψηφίζουµε τις προτάσεις : 617-619-633 από την 645 έως και την 
653 -658-676 και 686. 

 
 Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Αλέξανδρος 
Μοσχονάς – Ανουσάκης Νικόλαος -Θεόδωρος Φλωράτος  και  Κωνσταντάκης Άγγελος .                                                                                                                              
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  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  
 
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                             Ο Προεδρεύων Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                 Θεόδωρος Φλωράτος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     Α∆Α: 76Ο∆ΩΕ5-9ΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                            
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   24 η  Απριλίου  2015   ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    197 / 2015 

 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος  ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς οικ. έτους  2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το απόγευµα   
( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από 
κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά 
των ∆ήµων.), συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ   14334/ 21 -04-2015  έγγραφη πρόσκληση του Α/  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                                      Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                          Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                                                                                                               
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                                   Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος                               
Ο Προεδρεύων  Α/  Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον 
λόγο στην υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη  , η οποία εισηγούµενη     το 9 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης 
Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2015 και εισήγηση προς έγκριση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  παρακάτω εισήγηση :  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2015 
 

1. Μετά από µετακινήσεις προσωπικού σε άλλη υπηρεσία προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του Κ.Α. Εξόδων 10.6051.09 µε 
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΥΠΕΡ ΟΠΑ∆ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» µε ποσό 55,35€ και η δηµιουργία του Κ.Α. εξόδων 10.6051.10 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΕΟΠΥΥ» και ποσό 886,23€ µέχρι τέλος του έτους. 

2. Στον Κ.Α. Εξόδων 20.7336.07 µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων χώρων»  όπου  έχει εγγραφεί ποσό 5.000,00€ 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυσή του µε ποσό 5.000,00€. 

3. Στον Κ.Α. Εξόδων 20.7325.02 µε τίτλο «Επέκταση Φ.Ο.Π» και πίστωση έτους 2015 20.000,00€ παρακαλούµε όπως 
εγκριθεί η τροποποίηση του τίτλου του σε «Επέκταση Φ.Ο.Π.  ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής)» προκειµένου να είναι δυνατή η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής. 



4. Για την καλύτερη απεικόνιση των επιχορηγήσεων παρακαλούµε όπως εγκριθεί µεταφορά της πίστωσης του  Κ.Α. 
Εσόδων 1311.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας -ΣΑΕ-055» ποσού 75.000,00 στον 
Κ.Α. Εσόδων 1214.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης 
ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ της Χώρας - ΣΑΕ-055»  και να µείνει στον Κ.Α. 
1311 µόνο η ΣΑΤΑ. 

5. Μετά από έλεγχο του τµήµατος Ταµείου του ∆ήµου µας από τα χρήµατα που είχε λάβει ο ∆ήµος µας για την κάλυψη του 
Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµεσων βιοτικών αναγκών και την οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης 
ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (σεισµών)  έχουν µείνει αδιάθετα στο χρηµατικό αυτή τη στιγµή 
υπόλοιπο ποσό ύψους 48.758,81€. Προκειµένου να δοθούν συµπληρωµατικά ποσά που θα προκύψουν από τον έλεγχο 
των αιτήσεων για αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 00.6739.04 
µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσυσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε το ποσό των 48.758,81€. 

6. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες προµήθειας ψυχρής ασφάλτου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία 
του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.13 µε τίτλο «Προµήθεια  ψυχρού ασφαλτοµίγµατος  για συντήρηση  οδοποιίας» µε ποσό 
5.000,00€ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου µας.  

7. Προκειµένου να υλοποιηθούν εργασίες αξιολόγησης για την ασφάλεια των παιδικών χαρών του ∆ήµου µας 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.02 µε τίτλο «Εργασίες αξιολόγησης για την 
ασφάλεια των παιδικών χαρών» µε ποσό 24.000,00€ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ καθώς και την τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος. 

8. Προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη του µίσθιου του γ΄ νηπιαγωγείου Αργοστολίου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  15.6232 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων» από τον οποίο 
καλύφθηκε το α΄ τρίµηνο 2015 µε ποσό 2.000,00€ και την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 70.6236.03 µε τίτλο «Ενοίκιο 
ακινήτου Γ΄ Νηπιαγωγείο Αργοστολίου (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)» µε ποσό 6.000,00€ για τα υπόλοιπα τρία τρίµηνα του 2015. 

9. Βάσει του 625.1/178/22-08-2014 εγγράφου του ΥΠΕΣ σχετικά µε τα χρηµατικά διαθέσιµα για την  Παλλαϊκή Άµυνα και 
Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) που πρέπει να τηρούν οι ΟΤΑ υπολογιζόµενα στο 0,10% επί των 
τακτικών εσόδων και δεδοµένου ότι το 2014 τα τακτικά µας έσοδα διαµορφώθηκαν στο ποσό των 15.977.485,00€ θα 
πρέπει να εγγραφεί στον Προϋπολογισµό µας ποσό 15.977,49€. Στον αρχικά εγκεκριµένο προϋπολογισµό είχε 
προβλεφθεί ποσό 15.000,00€ οπότε παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6493 µε τίτλο 
«∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)» µε ποσό 977,49€. 

10. Προκειµένου την τρέχουσα τουριστική σεζόν να λειτουργήσουν οι παραλίες και τα σπήλαια που έχει στην αρµοδιότητά 
του ο ∆ήµος µας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία, ενίσχυση ή µείωση πίστωσης των Κ.Α. Εξόδων ως 
ακολούθως: 
 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Μείωση 
Πίστωσης  

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την παρούσα 
τροποποίηση 

70.6162.16 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 18.000,00 3.117,00 14.883,00 

70.6162.17 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 17.000,00 2.117,00 14.883,00 

70.6162.18 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου 17.000,00 2.117,00 14.883,00 

70.6162.19 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης 10.000,00 2.558,50 7.441,50 

70.6162.20 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων  18.000,00 3.117,00 14.883,00 

70.6162.21 
Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς 35.000,00 12.675,50 22.324,50 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  115.000,00 25.702,00 89.298,00 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 

Ενίσχυση 
Πίστωσης ή 
∆ηµιουργία Κ.Α. 

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την παρούσα 
τροποποίηση 

70.7135.22 

Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς (πύργοι ναυαγοσώστη, 
ξύλινοι διάδροµοι κλπ) 0,00 10.000,00 10.000,00 

70.6235.01 Εκµίσθωση ναυαγοσωστικών λέµβων 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

70.6673 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 0,00 5.000,00 5.000,00 



70.6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 0,00 8.000,00 8.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  10.000,00 28.000,00 38.000,00 

 
- Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.7135.20 µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ  ( 

Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός  εξοπλισµός )» σε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού παραλιών ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες ,λοιπός  εξοπλισµός )» 

- Μετονοµασία του Κ.Α.  Εξόδων 70.6162.11 µε τίτλο «Εργασίες φύλαξης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης» σε 
«Εργασίες επιτήρησης Σπηλαίου ∆ρογκαράτης» και µείωση πίστωσης, που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθέν 
ποσό 24.000,00€, κατά ποσό 10.000,00€. 

- Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.12 µε τίτλο «Εργασίες φύλαξης  Σπηλαίου Μελισσάνης» σε «Εργασίες 
επιτήρησης  Σπηλαίου Μελισσάνης» και µείωση πίστωσης, που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθέν ποσό 
24.000,00€, κατά ποσό 10.000,00€. 

- Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.13 µε τίτλο «Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σάµης» που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθέν ποσό 24.000,00€ κατά ποσό 14.000,00€. 

- Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.14 µε τίτλο «Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου» που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθέν ποσό 24.000,00€ κατά ποσό 16.000,00€. 

- Μείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 70.6279.15 µε τίτλο «Εργασίες   διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας  Πυλάρου» που αυτή τη στιγµή έχει διαµορφωθέν ποσό 24.000,00€ κατά ποσό 16.000,00€. 

- Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.14 µε τίτλο «Εργασίες φύλαξης  παραλίας ΜΥΡΤΟΥ» σε «Εργασίες 
επιτήρησης παραλίας ΜΥΡΤΟΥ ∆.Ε. Πυλάρου» και ενίσχυση της πίστωσης που αυτή τη στιγµή 
διαµορφώνεται  στο ποσό 24.000,00€ µε ποσό 5.000,00€. 

- Μετονοµασία του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.05 µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας Παραλίας Πλατύ Γιαλού» σε 
«Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης Παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. Αργοστολίου» και ενίσχυσή του µε ποσό 
28.000,00€. Μετά από αυτό η πίστωση θα διαµορφωθεί στο ποσό των 52.000,00€. 

- Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 70.6162.04 µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου» που αυτή τη στιγµή 
η πίστωση διαµορφώνεται στο ποσό των 24.000,00€ µε ποσό 20.000,00€. 

 
11. Προκειµένου να υλοποιηθούν εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη 

δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 35.6262.03 µε τίτλο «Εργασίες διαµόρφωσης κοινοχρήστων χώρων» µε ποσό 10.000,00€. 
12. Προκειµένου να γίνουν οι διαδικασίες κατασκευής κλίµακας στον οικισµό Κοντογουράτων βάση τεχνικής έκθεσης της 

τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.03 µε τίτλο 
«Κατασκευή κλίµακας στον Οικισµό Κοντογουράτων Τ.Κ. Θηναίας» µε ποσό 6.500,00€ και χρηµατοδότηση από τα 
Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου βάση του άρθρου 25 Ν.1828/89 και 3756/2009. Για το παρόν απαιτείται και 
τροποποίηση του τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 

13. Προκειµένου να µπορεί να εκδοθεί  Ένταλµα Προπληρωµής από τον Κ.Α. Εξόδων 20.6635 µε τίτλο «Προµήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας» παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία του τίτλου σε «Προµήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και καθαριότητας (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» µε διαµορφωµένη 
πίστωση 15.000,00€. 

14. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της προµήθειας φυτών κοινοχρήστων χώρων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. 35.6692 µε τίτλο «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα» που αυτή τη 
στιγµή έχει διαµορφωµένη πίστωση 5.000,00€ µε ποσό 8.000,00€. 

15. Βάσει του αριθµ. πρωτ. 10941/2015 εγγράφου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου προκειµένου να αντιµετωπιστεί 
η προσβολή των φοινικοειδών που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους εντός της πόλεως Αργοστολίου  απαιτείται 
µηνιαίως το ποσό των 37,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και οι φοίνικες ανέρχονται σε 105. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 35.6279.02 που έχει διαµορφωµένη πίστωση 10.000,00€ µε ποσό 28.228,40€ 
(105Χ37,00Χ8=31.080,00 µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) .  

16. Προκειµένου να προβούµε στις διαδικασίες ανάθεσης αδρανών υλικών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µετονοµασία 
και την µείωση πίστωσης των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Μείωση 
Πίστωσης 

∆ιαµορφωθέντα 
µετά την 
παρούσα 
τροποποίηση Μετονοµασία Τίτλου 

30.7333.154 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού - Πρόννων ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Ελειού - Πρόννων ΣΑΤΑ 



30.7333.157 

Προµήθεια δρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Ενότητας 
Ερίσου   ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια δρανών υλικών 
(3Α, άµµου, χαλικιού και 
Σκύρας)  ∆ηµοτικής 
Ενότητας Ερίσου   ΣΑΤΑ 

30.7333.161 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Λειβαθούς  ΣΑΤΑ 

30.7333.163 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου  ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Αργοστολίου  ΣΑΤΑ 

30.7333.167 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Ενότητας 
Παλικής  ΣΑΤΑ 

30.7333.168 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου   ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας) 
∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλάρου   ΣΑΤΑ 

30.7333.169 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Ενότητας 
Σάµης   ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης   
ΣΑΤΑ 

30.7333.170 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Κοινότητας 
Οµαλών  ΣΑΤΑ 15.000,00 3.000,00 12.000,00 

Προµήθεια αδρανών 
υλικών (3Α, άµµου, 
χαλικιού και Σκύρας)  
∆ηµοτικής Κοινότητας 
Οµαλών  ΣΑΤΑ 

 
 

17. Επειδή έχει ολοκληρωθεί η µεταφορά των παραστατικών από το 2014 και υπάρχει υπόλοιπο πίστωσης προς διάθεση 
σε Κ.Α. Εξόδων Π.Ο.Ε. παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση της πίστωσης στον Κ.Α. Εξόδων 80.8111.00 µε τίτλο 
«Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων  και Αορίστου χρόνου, 
έξοδα κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και τρίτων -αποζηµιώσεις» µε ποσό 10.000,00€ 
και του Κ.Α. Εξόδων 80.8112.01 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων – αποζηµίωση µελών ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, Οικον. Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Οδοιπορικά έξοδα, διάφορα έξοδα, διαφορά αποδοχών 
κ.λ.π.» µε ποσό 35.000,00€. 

18. Βάσει αίτησης όχλησης   του κ. ∆ιονυσάτου Ηλία παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
30.7323.29 µε τίτλο «Τσιµεντοστρώσεις αγροτικού και κοινοτικού δικτύου» µε ποσό 2.020,59€ και χρηµατοδότηση 
ΣΑΤΑ καθώς και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.  

19. Βάσει του αριθµ. 10232/2015 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας όπου µας διαβιβάστηκε εντολή 
πληρωµής της µελέτης «Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης ∆. Λειβαθούς (ΣΧΟΟΑΠ)» παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.39 µε τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Λειβαθούς ΣΑΤΑ» µε ποσό 
10.989,01€ και χρηµατοδότηση από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου βάση του άρθρου 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 

20. Προκειµένου να γίνουν οι διαδικασίες κατασκευής στεγάστρου στη στάση Κτελ Μακρυωτίκων βάση τεχνικής έκθεσης 
της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 30.7326.15 µε 
τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου στη στάση ΚΤΕΛ Μακρυωτίκων» µε ποσό 3.000,00€ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Για το 
παρόν απαιτείται και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. 

21. Προκειµένου να γίνουν οι διαδικασίες κατασκευής φρεατίου αγωγού οµβρίων στη θέση Ανδρεα Ληµένι Φισκάρδου  
βάση τεχνικής έκθεσης της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου µας  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 
Εξόδων 30.7336.23 µε τίτλο «Κατασκευή αγωγού οµβρίων στη θέση Ανδρέα Λιµένι Φισκάρδου  ΣΑΤΑ» µε ποσό 
3.480,00€ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Για το παρόν απαιτείται και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2015. 



22. Βάσει του αριθµ. πρωτ. 151.608/ΨΣ2432/2015 εγγράφου του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού µε θέµα «Εξυγίανση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»-Απεντάξεις Έργων» 
απεντάσεται το έργο  µε τίτλο «Φηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας». Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την διαγραφή του Κ.Α. Εσόδων 1323.18 µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης  
Κεφαλληνίας (ΜΙS 494145)» και του Κ.Α. Εξόδων 70.7425.36 µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης  
Κεφαλληνίας (ΜΙS 494145)» όπου είχαν διαµορφωµένη πίστωση 352.300,00€.  

23. Βάσει της αριθµ. 48/2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε θέµα την έγκριση προγραµµατικής 
σύµβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας µε τον ∆ήµο µας και τον Αθλητικό 
Όµιλο Σάµης για την υλοποίηση του έργου «Εκσυχρονισµού και Βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 
Καραβόµυλου Σάµης  σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» όπου ο ∆ήµος θα καλύψει την δαπάνη της 
περίφραξης του γηπέδου και των εργασιών για την προετοιµασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα εκτιµώµενου κόστους 
10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΕΟ και ΓΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7326.01 µε τίτλο «Εργασίες περίφραξης γηπέδου Καραβοµύλου και 
προετοιµασίας  τοποθέτησης χλοοτάπητα» µε ποσό 10.000,00€ και χρηµατοδότηση από τα Οφειλόµενα Ελληνικού 
∆ηµοσίου βάση του άρθρου 25 Ν.1828/89 και 3756/2009. Για το παρόν απαιτείται και τροποποίηση του τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. 
 
Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 203.130,05€. 

 
Αργοστόλι 22 Απριλίου 2015  

Ο Προϊστάµενος  
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  : Παυλάτος Γεράσιµος 

 
Στην συνέχεια η κ. Σοφία Κουστουµπάρδη   απάντησε  σε ‘όλες τις διευκρινιστικές ερωτήσεις  των Μελών της 
Επιτροπής. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ . 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος καταψηφίζει την εισήγηση . 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: «Στην σηµερινή τροποποίηση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος 
2015 η ∆ηµοτική αρχή εισηγείται µεταξύ άλλων : 
1.Την µετατροπή των προσλήψεων εργαζοµένων για την λειτουργία των σπηλαίων Μελισάνης- ∆ρογκαράτης, του Μύρτου και του Πλατύ 
Γιαλού σε επαγγελµατική δαπάνη, δηλαδή εργαζόµενους χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, απλήρωτη εργασία, την 
σύγχρονη δουλεία και εξαθλίωση.     
2.Το σπάσιµο συνολικής δαπάνης 96.000 ευρώ για την προµήθεια αδρανών υλικών σε 8 κωδικούς προετοιµάζοντας αντίστοιχες 
απευθείας αναθέσεις. Εµείς ψηφίζουµε µόνο την τροποποίηση των  παρακάτω παραγράφων  που αφορούν την κάλυψη άµεσων 
αναγκών των δηµοτών και αναλυτικά : 5-8-11-20-21 και 23 τα υπόλοιπα τα καταψηφίζουµε. 

 
Την εισήγηση  ως έχει   ψηφίζουν Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –Ανουσάκης Νικόλαος -Αλέξανδρος Μοσχονάς  
και  Κωνσταντάκης Άγγελος 

 
Και αφού έλαβε υπόψη : 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  Την   εισήγηση   της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου . 
   

                                           

 

 

 



 

                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος  του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015   και   

εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Α/  Πρόεδρος  
 
 
 
                                                                Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   Α∆Α: ΩΡΣ8ΩΕ5-ΜΩΤ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                        
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της  9 ης  (τακτικής συνεδρίασης)  της Οικονοµικής Επιτροπής την 24 η     Απριλίου    2015    
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   198  / 2015 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού  Α’ Τριµήνου 2015  και εισήγηση 
προς ∆. Σ . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   24 η   Απριλίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Παρασκευή         και ώρα 15 :30 το 
απόγευµα  ( η συγκεκριµένη ώρα καθορίστηκε µε   την  102 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µετά από κατεπείγουσα συνεδρίαση στη  συζήτηση σχετικά µε την Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου  για τα αποθεµατικά των ∆ήµων.) συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  14334/21-04-
2015 έγγραφη πρόσκληση του Α/  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ    ( 8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Θεόδωρος Φλωράτος    (Προεδρεύων)                                                             Ιωάννης  Λυκούδης           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                 Κουρκουµέλης Ηλίας                                          
3.  Λυκούδης ∆ιονύσιος                                                                                        Σοφία Γαρµπή                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    
5.  Ανουσάκης Νικόλαος 
6.Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρωµατικό Μέλος)   
7. Ζαπάντης Ανδρέας 
8. Μοσχονάς Αλέξανδρος   (αναπληρωµατικό Μέλος 
 

 
  Ο Προεδρεύων  Α/  Πρόεδρος , κ. Θεόδωρος Φλωράτος  , κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης 
έδωσε τον λόγο στον Προιστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο 
οποίος  εισηγούµενoς    το 10  ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
Προϋπολογισµού Α ΄ Τριµήνου 2015  και εισήγηση στο ∆. Σ »  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 15150/23-04-2015 έγγραφο του που έχει ως εξής: 
 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 
δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η 
έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 



 
Από 1.1.2011 σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 
την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής: 
 
«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 
οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 
υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε 
τριµήνου. 
 
Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί 
από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι 
στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 
αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 
σύµφωνα µε την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε 
καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 
 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται 
εντός της ίδιας προθεσµίας, δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 
αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των 
συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου 
∆ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 
γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και 
στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών.» 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση 
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 
 
Με την αριθ. 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
Με βάση τα παραπάνω και σύµφωνα µε το αριθ. 15150/23-04-2015 έγγραφο µου :  
 



Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α΄ τριµήνου 
του έτους 2015 όπως παρακάτω: 
Ως προς τα έσοδα :  
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.549.426,60 1.967.707,86 12,65 1.898.837,32 12,21 96,50 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 856.719,03 143.248,95 16,72 93.207,24 10,88 65,07 

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 80.760,41 1.537,15 1,90 1.537,15 1,90 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώµατα 3.568.327,74 73.389,32 2,06 59.577,89 1,67 81,18 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 2.094.456,95 32.313,41 1,54 27.296,01 1,30 84,47 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 39.496,64 9,46 39.496,64 9,46 100,00 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.497.060,74 1.669.597,39 19,65 1.669.597,39 19,65 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 8.125,00 23,62 8.125,00 23,62 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 21.230.939,95 614.504,26 2,89 558.825,39 2,63 90,94 

11 

Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 0,00 487,20 #∆ΙΑΙΡ/0! 487,20 #∆ΙΑΙΡ/0! 100,00 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 408.217,52 149.416,72 36,60 149.416,72 36,60 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 20.473.410,27 334.548,16 1,63 334.548,16 1,63 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 147.200,00 129.555,53 88,01 73.876,66 50,19 57,02 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.112,16 496,65 0,28 496,65 0,28 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 1.677.168,93 1.351.002,56 80,55 1.332.009,85 79,42 98,59 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.351.002,56 80,55 1.332.009,85 79,42 98,59 
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.036.390,05 5.918.716,17 98,05 245.390,68 4,07 4,15 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 6.036.390,05 5.918.716,17 98,05 245.390,68 4,07 4,15 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 6.727.073,48 610.248,66 9,07 610.248,66   100,00 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 3.443.000,00 503.337,85 14,62 503.337,85 14,62 100,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.284.073,48 106.910,81 3,26 106.910,81 3,26 100,00 
5 Χρηµατικό υπόλοιπο 4.305.546,11           



προηγούµενου Έτους 
  Σύνολα εσόδων 55.526.545,12 10.462.179,51 18,84 4.645.311,90 8,37 44,40 

 
 
 
 
Ως προς τα έξοδα:  
 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 20.695.212,75 17.099.286,27 121,03 3.194.234,96 15,43 3.105.840,67 2.706.568,18 13,08 84,73

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.950.510,96 5.671.329,70 104,92 1.235.274,25 20,76 1.211.313,49 1.200.479,00 20,17 97,18

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.166.480,00 671.726,81 173,65 121.588,09 10,42 121.210,48 79.659,31 6,83 65,52

62 Παροχές τρίτων 2.421.381,65 907.816,31 266,73 93.488,24 3,86 74.574,64 58.919,22 2,43 63,02

63 Φόροι - τέλη 48.032,00 37.832,00 126,96 3.872,74 8,06 3.872,74 3.072,74 6,40 79,34

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 440.195,00 181.898,62 242,00 35.088,91 7,97 27.574,38 14.684,09 3,34 41,85

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 2.202.183,51 2.046.500,00 107,61 512.515,09 23,27 512.515,09 512.515,09 23,27 100,00

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.333.621,27 585.474,47 227,78 91.925,50 6,89 55.397,71 47.430,75 3,56 51,60

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.054.421,09 6.918.321,09 101,97 1.068.147,33 15,14 1.067.047,33 775.571,49 10,99 72,61

68 Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,00 32.334,81 41,25 32.334,81 14.236,49 18,16 44,03

7 Επενδύσεις 21.231.805,64 3.691.482,77 575,16 296.122,23 1,39 97.211,16 14.634,64 0,07 4,94

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 207.317,00 22.670,91 914,46 12.933,50 6,24 4.326,07 4.204,42 2,03 32,51

73 Έργα 18.265.051,23 3.110.000,39 587,30 276.938,73 1,52 86.635,09 4.180,22 0,02 1,51

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 2.759.437,41 558.811,47 493,80 6.250,00 0,23 6.250,00 6.250,00 0,23 100,00

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 ####### #∆ΙΑΙΡ/0!

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 13.274.202,80 4.586.845,94 289,40 4.164.405,44 31,37 2.295.217,19 1.935.057,43 14,58 46,47

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.380.734,23 3.824.415,37 114,55 3.455.853,29 78,89 1.634.410,78 1.315.395,15 30,03 38,06

82 Αποδόσεις 3.565.167,16 762.430,57 467,61 708.552,15 19,87 660.806,41 619.662,28 17,38 87,45

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 ####### #∆ΙΑΙΡ/0!

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.328.301,41 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεµατικό 325.323,93                 

  Σύνολα δαπανών 55.526.545,12 25.377.614,98 218,80 7.654.762,63 13,79 5.498.269,02 4.656.260,25 8,39 60,83

 
 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Γεράσιµος Παυλάτος Θέτει υπόψη της Επιτροπής την Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξής 
στόχων του Α Τριµήνου 2015 η οποία έχει ως εξής: 
 



       

                                 Αργοστόλι, 23 Απριλίου 2015
       Αριθµός πρωτ.: 15150 

Έκθεση ∆ράσεων Επίτευξης Στόχων 
Α` Τριµήνου έτους 2015 

 Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/9-4-2013 και 7261/22-2-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για 
τον καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση  του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου 
∆ράσης» (ΟΠ∆), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 
του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2015 σας εκθέτουµε τα εξής: 
 Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου 2015 µε βάση το 
εγκεκριµένο  Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του έτους 2015 (αποφάσεις 312-16/2014 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε τον Πίνακα Στοχοθεσίας του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων). 

Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ 
Σύνολο 
Εσόδων 

Σύνολο 
Εξόδων 

Απλήρωτες 
Υποχρεώσεις 

Κριτήριο του άρθρου 
2 της ΚΥΑ 7261/2013 

(Έσοδα-έξοδα-
απλήρωτες 

υποχρεώσεις) 

Στόχος         
Α Τριµήνου 
2015 1.750.111,67 68.792,09 12.847.979,74 10.886.361,68 2.936.198,44  
Εκτέλεση 
Π/Υ             
Α Τριµήνου 
2015 1.636.110,29 245.390,68 8.950.858,01 5.050.007,71 2.998.502,38  

Ποσό 
απόκλισης 
από στόχο -114.001,38 176.598,59 -3.897.121,73 5.836.353,97 -62.303,94 1.939.232,31 

Ποσοστό 
(%) 
απόκλισης 
εκτέλεσης 
από στόχο  -6,52% 256,72% -30,34% 53,62% -2,13% 15,10% 

  

 Με βάση τον παραπάνω πίνακα και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του 
Παρατηρητηρίου, υπάρχει αρνητική απόκλιση µικρότερη του 10%  στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων». 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται αναλυτικά τα 
αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους. 

 

Α4.1.01 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη Περιουσία 78.512,35 93.207,24 14.694,89 

Α4.1.02 (02)_Πρόσοδοι από την κινητή Περιουσία 0,00 1.537,15 1.537,15 

Α4.1.03 
(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
∆ικαιώµατα 372.000,00 59.577,89 -312.422,11 

Α4.1.04 
(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και 
Παροχή Υπηρεσιών 41.178,18 27.296,01 -13.882,17 

Α4.1.05 (05)_Φόροι και Εισφορές  72.565,64 39.496,64 -33.069,00 

Στόχος Επίτευξη Απόκλιση 



Α4.1.07 (07)_Λοιπά Τακτικά 4.000,00 8.125,00 4.125,00 

Α4.1.11 
(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας  0,00 487,20 487,20 

Α4.1.14 (14)_∆ωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 2.499,99 0,00 -2.499,99 

Α4.1.15 (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιµα, παράβολα  21.059,71 73.876,66 52.816,95 

Α4.1.16 (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα 30.900,00 496,65 -30.403,35 

Α4.2.21 
(21)_Τακτικά Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 1.127.395,80 1.332.009,85 204.614,05 

Α4.2.22 
(22)_Έκτακτα Έσοδα ΠΟΕ (που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά) 0,00 0,00 0,00 

  1.750.111,67 1.636.110,29 -114.001,38 
  
 Για τον παραπάνω δείκτη, κατά το Α τρίµηνο σηµειώθηκε υστέρηση σε σχέση µε το στόχο 
που είχε τεθεί στις επιµέρους οµάδες εσόδων που αφορούν σε:   
 - φόρους και εισφορές (05), µε υστέρηση κυρίως στην είσπραξη του φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων που εισπράττεται µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος της ∆ΕΗ,   
 - λοιπά έκτακτα έσοδα (16), µε υστέρηση κυρίως στο ποσό των 30.000,00€ που είχε 
στοχοθετηθεί ότι θα εισπραχθεί, από έσοδα Αιολικών Πάρκων κατά τον µήνα Φεβρουάριο,  
  - έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (03), όπου εµφανίζεται µεγάλη αρνητική 
απόκλιση λόγω της στοχοθέτησης είσπραξης εσόδων από τέλη καθαριότητας και φωτισµού ποσού 
260.000,00€ στο µήνα Φεβρουάριο που αφορούσαν όµως την οµάδα των ΚΑΕ (21) δηλαδή έσοδα 
τελών παρελθόντων ετών,    
 -Σηµειώνεται ότι η είσπραξη των ανταποδοτικών τελών που αφορούσε στον µήνα Νοέµβριο - 
∆εκέµβριο του έτους 2014 και εκκαθαρίζεται τους πρώτους µήνες του έτους 2015 (οµάδα 21), η οποία 
παρουσίασε γενικότερη υστέρηση λόγω της οικονοµικής συγκυρίας σε σχέση µε αυτό που είχε 
προβλεφτεί ποσού 142.775,52€. 

   Σύµφωνα τώρα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, σε περίπτωση που 
κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους  2014 (περίοδος Ιανουάριος-∆εκέµβριος)  η εκτέλεση του 
προϋπολογισµού  αποδώσει για πρώτη φορά αρνητική απόκλιση άνω του 10%, η απόκλιση αυτή 
συνυπολογίζεται  κατά την εξέταση  των αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου του επόµενου 
οικονοµικού έτους (2015). Με βάσει αυτό θεωρούµε ότι το παραπάνω κριτήριο το οποίο παρουσίασε 
αρνητική απόκλιση κατά το ∆ τρίµηνο του 2014 πάνω από 10% (-36,92%) και κατά το πρώτο τρίµηνο 
του 2015 σε ποσοστό όµως µικρότερο του ανώτατου επιτρεπτού ορίου (-6,52%), δεν ενεργοποιεί την 
οδηγία για υποχρεωτική προσαρµογή - αναµόρφωση του Προϋπολογισµού µετά από συνεχόµενες 
αρνητικές επιδόσεις σε δυο τρίµηνα στο ύψος πιο ρεαλιστικών στόχων. 

        Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» (έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν 
από παρελθόντα έτη), παρουσιάζει υψηλή θετική απόκλιση πάνω από 10% στο συγκεκριµένο τρίµηνο. 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποοµάδες κωδικών του παρακάτω πίνακα και εµφανίζονται 
αναλυτικά τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Α τρίµηνο του έτους. 
 



Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις 
∆ιαγραφές / 
Παραγραφές 

Εισπραχθέντ
α  
(Γραµµάτια) 

3211 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 89.250,17 77.910,43 89.250,17 100,00 2.681,93 

3212.01 
Τέλη και δικαιώµατα 
ύδρευσης 771.610,32 868.335,65 771.610,32 354,72 29.731,59 

3214 
Τέλη και δικαιώµατα 
αποχέτευσης 120.317,78 138.646,86 120.317,78 117,81 4.196,13 

3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.364,72 3.072,56 1.364,72 0,00 91,08 

3217 

Εισφορά λόγω ένταξης ή 
επέκτασης πολεοδοµικών 
σχεδίων 1.286,39 1.286,39 1.286,39 0,00 0,00 

3218.01 Τέλη Παρεπιδηµούντων Π.Ε 429.915,47 466.953,58 429.915,47 14.777,62 34.742,82 

3218.02 
Τέλη Τουριστικών Ειδών - 
∆ώρων Π.Ε 59.288,30 128.682,49 59.288,30 816,29 2.928,89 

3218.03 Τέλη Εστιατορίων Π.Ε 501.418,10 638.243,30 501.418,10 17.816,64 11.380,08 

3218.04 

Τακτικά έσοδα επί των 
ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών 307.332,34 376.417,31 307.332,34 15.008,57 4.799,95 

3219.01 Λοιπά έσοδα 639.006,91 659.957,15 639.006,91 235,76 25.301,11 

3219.02 

Λοιπά έσοδα - Ενοίκια 
Αθηνών , δηµοτικής αγοράς 
και λοιπών ενοικίων 1.059.588,68 1.099.167,15 1.059.588,68 0,00 60.148,17 

3219.03 Λοιπά έσοδα – Ιχθυοτροφεία 98.998,92 68.281,35 98.998,92 0,00 33.890,56 

3219.04 
Λοιπά έσοδα - Τέλη χρήσης 
πεζοδροµίων 435.372,64 452.420,80 435.372,64 1.200,00 8.862,15 

3219.05 
Λοιπά έσοδα - Χαρτόσηµο 
ενοικίων ΟΓΑ 5.172,50 5.172,50 5.172,50 0,00 88,00 

3219.06 
Λοιπά έσοδα - ∆ηµοτικός 
φόρος 182.765,05 266.204,30 182.765,05 17.045,64 6.537,94 

3219.07 
∆ικαίωµα βοσκησίµων 
εκτάσεων 7.200,00 7.483,26 7.200,00 0,00 0,00 

3219.09 
Τέλη από Ενοίκια 
Τουριστικού Περιπτέρου 160.433,98 164.102,03 160.433,98 0,00 602,02 

3219.10 
Έσοδα από αντικατάσταση 
υδροµετρητών  0,00 1.710,00 0,00 0,00 0,00 

3219.11 
Έσοδα από Παραβάσεις 
ΚΟΚ 237.902,26 213.294,23 237.902,26 850,00 1.636,90 

3219.12 
Έσοδα από ενοίκια 
Παραλίας 162.339,87 165.909,18 162.339,87 0,00 6.897,22 

3219.13 Έσοδα από Προσαυξήσεις 945,13 1.007,39 945,13 0,00 4,52 

3219.18 
Μισθώµατα Καλιεργήσιµης 
Γής(άρθρο 255 ∆ΚΚ) 3.881,08 3.881,08 3.881,08 0,00 0,00 

3219.21 
Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 2.290,90 2.430,90 2.290,90 0,00 0,00 

3219.22 Πρόστιµο 2% ∆ηµ.φόρου 663.477,39 899.422,49 663.477,39 49.335,86 9.964,48 



3219.23 
Έσοδα από διάφορες 
καταλογιστικές αποφάσεις 3.626,00 3.626,00 3.626,00 0,00 0,00 

3219.26 
Έσοδα από αφαλάτωση 
νερού  2.199,40 2.199,40 2.199,40 0,00 0,00 

3219.29 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 56.786,49 71.682,81 56.786,49 0,00 330,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 321 6.003.770,79 6.787.500,59 6.003.770,79 117.658,91 244.815,54 

       

3221.01 

Λοιπά έκτακτα έσοδα που 
δεν µπορούν να ενταχθούν 
στις ανωτέρω τάξεις  2.660,50 2.000,00 2.660,50 0,00 0,00 

3222.02 
Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 
13% 17.778,73 21.070,99 17.778,73 3,30 387,39 

3222.03 
Φ.Π.Α. εσόδων ύδρευσης 
23% 12.180,03 13.489,54 12.180,03 11,67 187,75 

  ΣΥΝΟΛΟ 322 32.619,26 36.560,53 32.619,26 14,97 575,14 

 ΣΥΝΟΛΟ 32 6.036.390,05 6.824.061,12 6.036.390,05 117.673,88 245.390,68 

 
 
 Την θετική αποτίµηση του παραπάνω κριτηρίου καθόρησαν ενέργειες της υπηρεσίας όπως :
         -η εντατικοποίηση της 
ενηµέρωσης των πολιτών για τις οφειλές τους προς το ∆ήµο,      
     -η παροχή ταµιακών διευκολύνσεων σε οφειλέτες,  
   -η σταδιακή απόδοση των περίπου τετρακοσίων ρυθµίσεων (στο τέλος του 
έτους 2014) που εγκρίθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, οι οποίες σύµφωνα µε το 
άρθρο 51 του ν.4257/2014  έδωσαν την δυνατότητα στους χρεώστες να ρυθµίσουν µε πολύ ευνοϊκούς 
όρους τις οφειλές τους, 
   – η απόδοση της εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης σύµφωνα µε τον ΚΕ∆Ε 
(κατάσχεση εις χείρας τρίτου) σε χρεώστες που είχαν οφειλές πάνω από 1.000,00€.  
        Σηµειώνουµε ότι το κριτήριο 
της εισπραξιµότητας των οφειλών παρελθόντων οικονοµικών ετών θεωρούµε ότι θα συνεχίσει και στο 
Β τρίµηνο του έτους να παρουσιάζει υψηλές θετικές αποκλίσεις λόγω και της εφαρµογής του 
ν.4321/2015 (100 δόσεις), ο οποίος ρυθµίζει εκ νέου ληξιπρόθεσµες οφειλές µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 
όρους.   
 
 Το «Σύνολο Εσόδων» παρουσιάζει αρνητική απόκλιση λόγω της υστέρησης σε σχέση µε το 
στόχο κυρίως των «Επιχορηγήσεων για Επενδύσεις», που αποτελεί οµάδα εσόδων η οποία σύµφωνα 
µε την υπ` αρίθµ.30040/2013 ΚΥΑ δεν λαµβάνεται υπόψη για την υποχρεωτική αναµόρφωση των 
οικονοµικών στόχων. Υστέρηση ποσού 50.693,10€ παρουσιάζει και ο κωδικός 0611 του 
Προϋπολογισµού (ΚΑΠ) σε σχέση µε το στόχο που είχε προσδιοριστεί βάσει του άρθρου 3, ΦΕΚ 
2059/Β/29-7-2014 για τον καθορισµό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον Προϋπολογισµό του 
έτους 2015, λόγω της παρακράτησης 4% ως προβλεπόµενου ποσοστού χρηµατοδότησης του 
Προγράµµατος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α`). Τέλος για το πρώτο τρίµηνο του 
έτους δεν υπήρξε απόδοση οφειλών του Ελληνικού ∆ηµοσίου άρθρο 25 Ν.1828/89 και 3756/2009 
ύψους 273.899,85€ όπως είχαν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις µηνιαίες καταβολές των προηγούµενων 
ετών στον προϋπολογισµό του έτους 2015 (ΚΑΕ 0619.05-06), τα οποία θα αποδοθούν κατά τον µήνα 
Μάιο όπως µας διαβεβαίωσε το τµήµα Επιχορηγήσεων ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 Σηµειώνουµε δε, ότι στο σύνολο των Εσόδων (Πίνακας Α) περιλαµβάνεται και το ποσό των 
2.793.805,07€ που αντιστοιχεί στο προϋπολογιζόµενο ύψος ταµειακών διαθεσίµων, ενώ το 
πραγµατικό υπόλοιπο που µεταφέρθηκε µε σχετική τροποποίηση και περιλαµβάνεται στα 
εισπραχθέντα υπόλοιπα (εκτέλεση), ανήλθε τελικά στα 4.305.546,11€.   



 Το «Σύνολο Εξόδων» παρουσιάζει υψηλή θετική απόκλιση (53,62%) ικανή να αντιστρέψει 
σε θετικά επίπεδα (15,10%) το  καθοριστικό για την υπαγωγή υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης 
κριτήριο της «σύνθετης απόκλισης» του συνόλου των εσόδων σε σχέση µε το σύνολο εξόδων και των 
απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013). Το σύνολο της οµάδας κωδικών 
εξόδων παρουσιάζει θετικές αποκλίσεις δηλαδή πληρωµές σε χαµηλότερο επίπεδο από τις 
προβλεπόµενες, εκτός των κωδικών που αφορούν στις δαπάνες για επενδύσεις – πληρωµές ΠΟΕ που 
παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση στο ύψος του ποσού των  513.224,21€. Επίσης, συνολικά οι θετικές 
µη κατανεµηµένες πιστώσεις εξόδων στον Πίνακα Στοχοθεσίας που προέκυψαν λόγω των 
αναγκαστικών  τροποποιήσεων του προϋπολογισµού (µεταφορά τελικού υπολοίπου ταµείου στις 
31/12/2014, µεταφορά υποχρεώσεων κατά την 31/12/2014, µεταφορά βεβαιωµένων απαιτήσεων κλπ) 
επηρεάζουν θετικά τις αποκλίσεις διότι διευρύνουν συνολικά την διαφορά των πιστώσεων µε τις 
πραγµατοποιηθείσες πληρωµές. Συνεπώς και η αξιολόγηση του Παρατηρητηρίου,  η οποία 
προβλέπεται να συµπεριλάβει και τις µη κατανεµηµένες πιστώσεις βασιζόµενη στα τελικά 
διαµορφωθέντα στοιχεία  («τεκµαρτούς στόχους»), θα παρουσιάζει διευρυµένες θετικές αποκλίσεις 
εξόδων.      
    
 Οι «Απλήρωτες Υποχρεώσεις»  σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που µεταφέρθηκαν στην 
χρήση, παρουσιάζουν µικρή αρνητική απόκλιση (-2,13%). Το επίπεδο των «υποχρεώσεων» µετά από 
τις ενυπόγραφες δεσµεύσεις που έχουµε αναλάβει (υπ` αρίθµ. 14654/9-4-2013 Σύµφωνο Αποδοχής 
Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων) και σε σχέση µε την αποφυγή επέµβασης των 
Εκλεκτικών Κλιµακίων (ΦΕΚ 2015/24-07-2014) του Υπουργείου Οικονοµικών που εξετάζουν µεταξύ 
άλλων και τους λόγους που αυτές δηµιουργούνται, παρουσιάζει στιγµιαία αρνητικό πρόσηµο το οποίο 
σταδιακά το επόµενο χρονικό διάστηµα αντιστρέφεται.  
    
  -Τέλος και σε σχέση µε την πορεία του βασικού κριτηρίου της «σύνθετης απόκλισης»  όπως 
περιγράφεται παραπάνω, η συγκράτηση των δαπανών και η µη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων µε περιορισµό στις αναγκαίες νέες εγκρίσεις αναλήψεων υποχρέωσης από την 
Οικονοµική Επιτροπή και η περεταίρω εντατικοποίηση των ενεργειών για αύξηση της εισπραξιµότητας 
κατά τους επόµενους θερινούς µήνες, θεωρούµε ότι δεν θα δηµιουργήσει µελλοντικά µεγάλες 
αποκλίσεις (>-10%) στο καθοριστικό κριτήριο που θέτει το Παρατηρητήριο αλλά και στα επιµέρους. 
Επί του παρόντος δεν θεωρούµε ότι συντρέχουν λόγοι ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων που 
προβλέπουν υποχρεωτική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2015 σε χαµηλότερα επίπεδα 
προσαρµογής.  
                         Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών : Γεράσιµος Ε.Παυλάτος . 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει τα ακόλουθα : 
Τα εισπραχθέντα έσοδα το Α΄ τρίµηνο 2015 είναι µόνο 8,37% των προϋπολογιζόµενων εσόδων 2015 
και οι δαπάνες είναι το 8,39%. Εποµένως οι αποκλίσεις από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού 
είναι σηµαντικές . 
 Στην απόφαση  αυτή πρέπει να καταγραφεί το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη 
λήξη του Α΄ τριµήνου και συγκεκριµένα να έχει αναλυθεί το ποσό του υπολοίπου σε έκτακτα έσοδα 
ανειδίκευτα , σε έκτακτα έσοδα ειδικευµένα  και σε τακτικά έσοδα . 
Στην απόφαση  πρέπει να καταγραφεί το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε τη λήξη του 
Τριµήνου 2015.  
Επίσης ερωτά για τα εντάλµατα που έχουν επιστραφεί αθεώρητα από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου καθώς και για τις οφειλές προς το ∆ήµο και τις οφειλές του ∆ήµου προς προµηθευτές και 
δικαιούχους που τυχόν έχουν παραγραφεί την περίοδο αυτή. 
Επίσης ερωτά για τη σχέση της στοχοθεσίας του προϋπολογισµού µε τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
Προϋπολογισµού Α΄ τριµήνου 2015 και για τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν. 
 
Σε απάντηση των παραπάνω ο κ. Γεράσιµος Παυλάτος αναφέρει τα εξής: 
1. Το σύνολο των οφειλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς µέχρι  31/03/2015 είναι      2.998.502,38 € 



2. Τα Χρηµατικά Εντάλµατα που επεστράφησαν από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Α 
Τρίµηνο 2015 είναι : 29-30-31 -32-108-166-167 Α. 
3. ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί  καµία παραγραφή οφειλών προς προµηθευτές. 
4.  Το Χρηµατικό Υπόλοιπο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στις 31/03/2015 είναι        4.294.597,76 € 
και αναλύεται σε    :   
έκτακτα έσοδα ανειδίκευτα                                                                                      673.902,82 € 
έκτακτα έσοδα ειδικευµένα                                                                                    2.097.133,35 € 
και τακτικά έσοδα                                                                                                  1.523.569,99 €  
5. Επί του παρόντος δεν θεωρεί  ότι συντρέχουν λόγοι ενεργοποίησης των σχετικών άρθρων που 
προβλέπουν υποχρεωτική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του έτους 2015 σε χαµηλότερα επίπεδα 
προσαρµογής. 
Στην συνέχεια ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει στη συνέχεια ότι καταψηφίζει την εισήγηση. 
 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα ακόλουθα : «Στο κλείσιµο του Α τριµήνου του 2015 σε σχέση µε την εξέλιξη των 
οικονοµικών του ∆ήµου Κεφαλονιάς διαπιστώνουµε ότι συνεχίζεται η επίτευξη των στόχων που βάζει το «Παρατηρητήριο», 
που µειώνουν τις δαπάνες, αυξάνουν την φοροεπιδροµή, συνεχίζουν την πολιτική των κατασχέσεων από µικροοφειλέτες και 
απαλλάσσουν τις µεγάλες επιχειρήσεις. Για  αυτή την επιτυχία επιχαίρει η ∆ηµοτική αρχή. Αναδεικνύεται η αυξανόµενη 
αδυναµία του λαού να πληρώσει κι άλλους φόρους λόγω της τεράστιας µείωσης των εισοδηµάτων του. Εµείς καταψηφίζουµε 
αυτή την έκθεση αποτελεσµάτων του προϋπολογισµού».   

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος  - ∆ιονύσιος   Λυκούδης –
Ανουσάκης Νικόλαος -Αλέξανδρος Μοσχονάς  και  Κωνσταντάκης Άγγελος 
και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 
την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των 
στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την 312/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 
2015  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση του  Γενικού  Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε 
την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  Α τριµήνου του έτους 2015. 

   
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 
ν.3852/2010, αφού έλεγξε την υλοποίηση του προϋπολογισµού του Α τρίµηνου του έτους 2015 
υποβάλλει την Έκθεση της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρουσιάζοντας την κατάσταση εσόδων και 
εξόδων του ∆ήµου ως ακολούθως: 

Α Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται 
στον παρακάτω  πίνακα  . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0 Τακτικά έσοδα 15.549.426,60 1.967.707,86 12,65 1.898.837,32 12,21 96,50 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη 856.719,03 143.248,95 16,72 93.207,24 10,88 65,07 



περιούσια 

2 
Πρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 80.760,41 1.537,15 1,90 1.537,15 1,90 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώµατα 3.568.327,74 73.389,32 2,06 59.577,89 1,67 81,18 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 2.094.456,95 32.313,41 1,54 27.296,01 1,30 84,47 

5 Φόροι και εισφορές 417.701,73 39.496,64 9,46 39.496,64 9,46 100,00 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8.497.060,74 1.669.597,39 19,65 1.669.597,39 19,65 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 34.400,00 8.125,00 23,62 8.125,00 23,62 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 21.230.939,95 614.504,26 2,89 558.825,39 2,63 90,94 

11 

Εσοδα από την εκποίηση 
κινητής και ακίνητης 
περιούσιας 0,00 487,20 #∆ΙΑΙΡ/0! 487,20 #∆ΙΑΙΡ/0! 100,00 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 408.217,52 149.416,72 36,60 149.416,72 36,60 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 20.473.410,27 334.548,16 1,63 334.548,16 1,63 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα - 
παράβολα 147.200,00 129.555,53 88,01 73.876,66 50,19 57,02 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 177.112,16 496,65 0,28 496,65 0,28 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 1.677.168,93 1.351.002,56 80,55 1.332.009,85 79,42 98,59 

21 Τακτικά έσοδα 1.677.168,93 1.351.002,56 80,55 1.332.009,85 79,42 98,59 
22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.036.390,05 5.918.716,17 98,05 245.390,68 4,07 4,15 

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων οικονοµικών 
ετών 6.036.390,05 5.918.716,17 98,05 245.390,68 4,07 4,15 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου 
και τρίτων 6.727.073,48 610.248,66 9,07 610.248,66   100,00 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 3.443.000,00 503.337,85 14,62 503.337,85 14,62 100,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 3.284.073,48 106.910,81 3,26 106.910,81 3,26 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 4.305.546,11           

  Σύνολα εσόδων 55.526.545,12 10.462.179,51 18,84 4.645.311,90 8,37 44,40 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εξόδων Α΄ τριµήνου του οικ. έτους 2015, εµφανίζονται 
στον παρακάτω  πίνακα  . 

 

 

 

 

 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 
        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 20.695.212,75 17.099.286,27 121,03 3.194.234,96 15,43 3.105.840,67 2.706.568,18 13,08 84,73

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 5.950.510,96 5.671.329,70 104,92 1.235.274,25 20,76 1.211.313,49 1.200.479,00 20,17 97,18

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.166.480,00 671.726,81 173,65 121.588,09 10,42 121.210,48 79.659,31 6,83 65,52

62 Παροχές τρίτων 2.421.381,65 907.816,31 266,73 93.488,24 3,86 74.574,64 58.919,22 2,43 63,02

63 Φόροι - τέλη 48.032,00 37.832,00 126,96 3.872,74 8,06 3.872,74 3.072,74 6,40 79,34

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 440.195,00 181.898,62 242,00 35.088,91 7,97 27.574,38 14.684,09 3,34 41,85

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 2.202.183,51 2.046.500,00 107,61 512.515,09 23,27 512.515,09 512.515,09 23,27 100,00

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.333.621,27 585.474,47 227,78 91.925,50 6,89 55.397,71 47.430,75 3,56 51,60

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 7.054.421,09 6.918.321,09 101,97 1.068.147,33 15,14 1.067.047,33 775.571,49 10,99 72,61

68 Λοιπά Έξοδα 78.387,27 78.387,27 100,00 32.334,81 41,25 32.334,81 14.236,49 18,16 44,03

7 Επενδύσεις 21.231.805,64 3.691.482,77 575,16 296.122,23 1,39 97.211,16 14.634,64 0,07 4,94

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 207.317,00 22.670,91 914,46 12.933,50 6,24 4.326,07 4.204,42 2,03 32,51

73 Έργα 18.265.051,23 3.110.000,39 587,30 276.938,73 1,52 86.635,09 4.180,22 0,02 1,51

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 2.759.437,41 558.811,47 493,80 6.250,00 0,23 6.250,00 6.250,00 0,23 100,00

75 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης 
(συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 ####### #∆ΙΑΙΡ/0!

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 13.274.202,80 4.586.845,94 289,40 4.164.405,44 31,37 2.295.217,19 1.935.057,43 14,58 46,47

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 4.380.734,23 3.824.415,37 114,55 3.455.853,29 78,89 1.634.410,78 1.315.395,15 30,03 38,06

82 Αποδόσεις 3.565.167,16 762.430,57 467,61 708.552,15 19,87 660.806,41 619.662,28 17,38 87,45

83 

Επιχορηγούµενες 
Πληρωµές 
Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 ####### #∆ΙΑΙΡ/0!

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.328.301,41 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεµατικό 325.323,93                 

  Σύνολα δαπανών 55.526.545,12 25.377.614,98 218,80 7.654.762,63 13,79 5.498.269,02 4.656.260,25 8,39 60,83

 
Η παρούσα να υποβληθεί προς έγκριση στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η παρούσα Έκθεση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                 ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο                                Ο Α/  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

            Θεόδωρος Φλωράτος 

 
 
 
 
 
 


