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Πίνακας Αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς. 
 
Της  44ης  συνεδρίασης την 26ηΝοεµβρίου 2014   ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  17.30. 
 
265/2014 Ε.Η.:Παραλαβή µελέτης του έργου µε τίτλο: «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου Ποταµιανάτων ∆.Ε. Πυλαρέων». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
266/2014 Ε.Η.: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης του έργου : «Κατασκευή 
συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ποταµιανάτων ∆.Ε. Πυλαρέων» στο µέτρο 321 «Βασικές 
υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

267/2014 Ε.Η.:Μη απαίτηση απαλλοτρίωσης για το έργο: «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα 
γηπέδου Ποταµιανάτων ∆.Ε.  Πυλαρέων » στο Μέτρο 321« Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία 
και τον αγροτικό πληθυσµό ». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

268/2014 Ε.Η.:Έγκριση επανυποβολής  πρότασης ένταξης  του  έργου  :«Πολιτιστικό Κέντρο 
Μαρίνου Αντύπα στον Οικισµό Φερεντινάτων –Αποπεράτωση » στο µέτρο 321« Βασικές 
υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό » του προγράµµατος « ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013  » (Π.Α.Α.2007-2013). 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

269/2014:Τροποποίηση κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς( 
αρίθµ. 301/2011αποφ. ∆.Σ.) 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

270/2014:
Παραλαβήτης µελέτης του έργου µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού ∆ρόµου 

Ληξουρίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
271/2014:  Παραλαβή της µελέτης έργου: « Προσθήκη χώρων υγιεινής στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Σάµης». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 



272/2014:Έγκριση Μελέτης προµήθειας καυσίµων θέρµανσης. 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
273/2014:Έγκριση για το έργο µε τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη ∆ήµου Κεφαλλονιάς» και 
καθορισµός τρόπου εκτέλεσης. 

 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
274/2014:Έγκρισηαναθεωρηµένης µελέτης καθώς και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του 
έργου:«∆ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην 
Κεφαλλονιά»στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  «∆υτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –
Ιόνιοι Νήσοι». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

275/2014:Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Βελτίωση 
των εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήµατος Φαρακλάτων όπου 
στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου, - Αναδόχου Κ/ξίας Π. Μαρκεζίνη - Χ. Αντωνοπούλου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

276/2014:Σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης (δηµοτική οδός εντός ορίων 
οικισµού ∆ιλινάτων ∆.Ε. Αργοστολίου) µε ΚΑΕΚ 25018ΕΚ00012 στο Εθνικό Κτηµατολόγιο». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

277/2014:Αναγνώριση οδού «Βλαχάτα-Επανωχώρι-Μιχάτα» δια µέσου Επανωχωρίου που συνδέει 
την επαρχιακή οδό Αργοστολίου-Πόρου (αρ.1)  µε την επαρχιακή οδό  Μουσάτων-Μιχάτων-
Βαλσαµάτων (αρ.21), ως κύρια ∆ηµοτική». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

278/2014:Έγκριση της αρίθµ 65/2014 απόφασης Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. µε θέµα: «Τροποποίηση 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

279/2014:Έγκριση της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισµού έτους 2014 του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου Κεφ/νιας και Ιθάκης. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

280/2014:Σχετικά µε αριθµό αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς για το έτος 2015. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

281/2014:Ορισµός µελών Επιτροπής Τουριστική Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Κεφαλλονιας. 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
282/2014:Έγκριση της 80/2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. µε θέµα « Κατάρτιση σχεδίου 
∆ιαχείρισης – κατανοµής ∆ηµοτικών Βοσκοτόπων ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
283/2014:Έγκριση της αρ. 04/ 2014 απόφασης της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. σχετική µε εφαρµογή τιµολογίου 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( ΑΜΕΑ) σε όλο το ∆ήµο Κεφαλλονιάς». 



Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

284/2014:Κάλυψη εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών- Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. 
έτους 2014 και διάθεση πίστωσης. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

285/2014:Τροποποίηση της αριθµ. 23/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφ/νίας 
σχετικά µε άνοιγµα Ερανικού Τραπεζικού Λογαριασµού. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

286/2014:Έγκριση της αριθµ. 145/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Κεφαλληνίας – Ιθάκης µε θέµα: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και 
Αντιπρόεδροκαι καταβολής αποζηµίωσης για συµµετοπχή σε συνεδριάσεις µέλητου Ν.Π.∆.∆.». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

287/2014:Έγκριση της αριθµ. 63/2014 απόφασης της ΚΕ.∆Η.ΚΕ. µε θέµα: «Αντιµισθία Προέδρου 
ΚΕ.∆Η.ΚΕ. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

288/2014:Έγκριση της αριθµ. 45/2012 απόφασης της ΚΕ.∆Η.ΚΕ. µε τίτλο: «Θέµατα λειτουργίας 
∆ηµοτικού Ξενώνα Αγίας Ευφηµίας». 

 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
289/2014:Συµµετοχή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην συνδιοργάνωση του 17ου Πανελληνίου 
δασολογικού συνεδρίου και ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου στην οργανωτική επιτροπή του 
συνεδρίου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

290/2014:Ανανέωση Προγραµµατικής Σύµβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕ∆ 
στην ∆.Ε. Παλικής για το έτος 2015. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

291/2014:∆ιαγραφές βεβαιωµένων οφειλών και επιστροφές  αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
292/2014:Έγκριση µετακινήσεων ∆ηµάρχου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

293/2014:Σχετικά µε κοπή δένδρων στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς . 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
294/2014:Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Κεφαλλονιας στην Α.Μ.Κ.Ε. µε την επωνυµία : 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
CH.LO.E» και καθορισµός οµάδας έργου και λοιπών υπευθύνων στο πλαίσιο υλοποίησης της 
πράξης « ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
295/2014:Τροποποίηση προϋπολογισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2014 -έγκριση δαπανών 
και διάθεσης πιστώσεων . 



Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

296/2014: Αίτηµα ∆ιονυσίου Βασιλάτου για τοποθέτηση αναµνηστικής πλάκας στο βάραθρο 
Ζερβάτα. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

297/2014: Αίτηση ∆ιαγραφής οφειλής κ. Κότσορου Σπυρίδωνα. 
Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 
298/2014: Αίτηµα της Εταιρείας «ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

299/2014: Έγκριση της αριθµ. 136/14 απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά µε 
αίτηµα για παραχώρηση χρήσης τµήµατος Πλατείας Αργοστολίου. 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

300/2014: Αντικατάσταση αιρετού µέλους της τριµελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση  της 
οµαλής υλοποίησης  του προγράµµατος « βραχυπρόθεσµης  επιχορήγησης ενοικίου  για τον 
πληθυσµό που διαβιεί  στον πρόχειρο καταυλισµό της Κρανιάς». 

Εγκρίνεται οµόφωνα. 
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