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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 
 της   23 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  3 η  Σεπτεµβρίου  2015   ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
Στο Αργοστόλι σήµερα   3 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2015 , ηµέρα  Πέµπτη         και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   33964/31-08 -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  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                            
3.  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                       Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                    Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                            
5  Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                                       Ηλίας Κουρκουµέλης. 
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   300  / 2015  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών   Ενταλµάτων   
Προπληρωµής . 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει προς ψηφοφορία ως προς 
το κατεπείγον για την συζήτηση  του 1 oυ θέµατος    εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής .» Μετά από διαλογική συζήτηση  η Επιτροπή απεφάσισε 
οµόφωνα  την συζήτησή του, και δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34363/ 2-09-2015 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 Ενταλµάτων  Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ  787 &788 Β /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Πατρίκιου Σωκράτη   
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  173/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
 
 
 
 



 
 
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 το ΚΤΕΟ και στα υπόλοιπα ψηφίζει ΚΑΤΑ 
γιατί πιστεύει ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι από αυτά  θα µπορούσαν  να γίνουν µε διαγωνισµούς και  µελέτες από 
την συγκεκριµένη  υπηρεσία. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος    - Σοφία Γαρµπή    –Ζαπάντης Ανδρέας - 
Αλέξανδρος Μοσχονάς και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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  273/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  



τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ. Πατρίκιος Σωκράτης       για την απόδοση του λογαριασµού του και την 
παραπάνω εισήγηση. 
               
                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 787 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    800,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Πατρίκιο Σωκράτη  για    τον έλεγχο των αυτοκινήτων του 
∆ήµου από ΚΤΕΟ     µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 788 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   
ποσού    1.200,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Πατρίκιο Σωκράτη   για την προµήθεια ανταλλακτικών 
στα αυτοκίνητα του ∆ήµου µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
Απαλλάσσει τον κ.  Πατρίκιο Σωκράτη     από  υπόλογο του ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για την 
κάλυψη αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  των οχηµάτων-  µηχανηµάτων και  για    τον έλεγχο των 
αυτοκινήτων του ∆ήµου από ΚΤΕΟ  σύµφωνα µε την   273/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   301  / 2015  
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Ενταλµάτος  
Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει προς ψηφοφορία ως προς 
το κατεπείγον για την συζήτηση  του 2 oυ θέµατος    εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και 
απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής .» Μετά από διαλογική συζήτηση  η Επιτροπής απεφάσισε 
οµόφωνα  την συζήτησή του, και δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34155/ 1-09-2015 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 : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ   1308Β /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ηµητράτου ∆ιονυσίου  
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  230/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
 



 
 
 
 
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 ΚΑΤΑ γιατί πιστεύει ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι από αυτά  θα 
µπορούσαν  να γίνουν µε διαγωνισµούς και  µελέτες από την συγκεκριµένη  υπηρεσία. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος    - Σοφία Γαρµπή    –Ζαπάντης Ανδρέας - 
Αλέξανδρος Μοσχονάς και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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  230/2015 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 του   υπ αρίθ. 1308 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   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  των οχηµάτων-  µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
σύµφωνα µε την   230/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   302 / 2015 
ΘΕΜΑ :  Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
   Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει  
προς ψηφοφορία ως προς το κατεπείγον για την συζήτηση  του 3 oυ θέµατος    εκτός  ηµερήσιας  διάταξης:  

«Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού  η Επιτροπή  απεφάσισε οµόφωνα  την συζήτησή του,  δίνει τον λόγο  
στην  Προϊστάµενη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου δικηγόρο κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία έθεσε υπόψη 
 της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 34083 / 1-09-2015 εισήγηση της  , στην οποία  αναφέρει  τα  παρακάτω: 
 

Την 17.08.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 12/08/2015 και µε αριθµό κατάθεσης 107/2015 αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του εδρεύοντος στον Κατελειό Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για την 
µελέτη και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» όπως νόµιµα εκπροσωπείται η οποία στρέφεται 
µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου µας. 
 Με την εν λόγω αίτηση το ως άνω Σωµατείο, ασκώντας το δικαίωµα προστασίας της προσωπικότητας 
των φυσικών µελών του, ζητά από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς να µεριµνήσει για την τοποθέτηση χαµηλών στύλων 
φωτεινής διάχυσης ύψους ενός µέτρου περίπου µε σκίαστρα, προκειµένης της κατεύθυνσης της φωτεινής πηγής 
προς το έδαφος στα αναλυτικά περιγραφόµενα στο εν λόγω δικόγραφο τµήµατα του αιγιαλού και της παραλίας 
στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων διότι µε τον υπάρχοντα φωτισµό ο οποίος είναι έντονος παρεµποδίζονται οι χελώνες 
caretta – caretta κατά την έξοδο τους στην ακτή για την δηµιουργία φωλιών, ενώ αποπροσανατολίζονται οι 
νεοσσοί κατά την προσπάθειά τους να βρουν τον δρόµο προς την θάλασσα.   Κατά συνέπεια η ύπαρξη αυτού 
προσβάλει την προσωπικότητα των φυσικών µελών του, στην απόλαυση και την χρήση του φυσικού 
περιβάλλοντος.  Παράλληλα αιτούνταν την χορήγηση προσωρινής διαταγής σύµφωνα µε το άρθρο 691 του 
Κ.Πολ.∆ικ  ώστε να προβούµε άµεσα στη λήψη των ανωτέρω ενεργειών και  την απαγόρευση να προβούµε σε 
κάθε περαιτέρω παράνοµη και ζηµιογόνο ενέργεια στα περιγραφόµενα στο ιστορικό της αιτήσεως ασφαλιστικών 
µέτρων επίδικα τµήµατα. 
 Επειδή η συζήτηση για την χορήγηση της προσωρινής διαταγής είχε οριστεί για την 18η.08.2015 κατά 
την οποία ήταν απαραίτητο ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί για την υπεράσπιση των συµφερόντων του και η επί 
παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου κα. Νίκη Χριστοφοράτου ήταν σε κανονική άδεια εκτός νοµού, µε την µε 
αριθµό 751/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς η οποία εν συνεχεία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 294/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 58 του ν. 3852/2010 σε συνδ. µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010), 
ορίστηκε να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο η δικηγόρος Κεφαλληνίας Ι. Μαρκέτου.   
 Επειδή η συζήτηση για τη αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας ορίστηκε για την δικάσιµο της 3ης Σεπτεµβρίου 2015.  
 Επειδή η συζήτηση της προσωρινής διαταγής ήταν ιδιαίτερα εκτενής και ουσιαστικά διεξήχθη ως 
ακροαµατική διαδικασία διάρκειας 5 περίπου ωρών στην οποία εξετάστηκαν µάρτυρες από όλους τους διαδίκους 
και χωρίς την τήρηση πρακτικών, για λόγους συνοχής και ενότητας  της εκπροσώπησης του ∆ήµου (όπως η 
υποβολή ενστάσεων, η ανάπτυξη των ισχυρισµών, η εξέταση µαρτύρων και γενικά η παρακολούθηση της 
ακροαµατικής διαδικασίας) είναι απαραίτητο την εν λόγω υπόθεση να χειριστεί η δικηγόρος Κεφαλληνίας Ι. 
Μαρκέτου. 
 Εν όψει των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή Σας, ως αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 
να χορηγήσει σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστεί 
κατά την δικάσιµο της 3ης Σεπτεµβρίου 2015 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 
12.08.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 107/2015 αίτησης ασφαλιστικών του εδρεύοντος στον Κατελειό Σωµατείου 
µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για την µελέτη και την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» 
κατά µεταξύ άλλων και του ∆ήµου µας. 



 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Γκισγκίνης  Νικόλαος δηλώνει ότι ψηφίζει τον ορισµό της δικηγόρου  σύµφωνα µε το πλαίσιο της 
απόφασσης που έβγαλε το δικαστήριο ότι δηλαδή θα πρέπει να χωροθετηθούν οι χώροι εκεί που βγαίνουν οι 
χελώνες για να µην τους δηµιουργούν πρόβληµα οι οµπρέλες –ξαπλώστρες κ.λ.π και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Ανδρέας Ζαπάντης –
Μοσχονάς Αλέξανδρος –Αραβαντινός ∆ιονύσιος  .                                                                                                                                                                         
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την εισήγηση της  Νοµικής Συµβούλου . 
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
     1. Χορηγεί σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστεί 
κατά την δικάσιµο της 3ης Σεπτεµβρίου 2015 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 
12.08.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 107/2015 αίτησης ασφαλιστικών του εδρεύοντος στον Κατελειό Σωµατείου 
µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για την µελέτη και την προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» 
κατά µεταξύ άλλων και του ∆ήµου µας. 

2. Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  303  / 2015  
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 759/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο 
στην νοµική σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 1ο  θέµα ηµερησίας διάταξης 
«Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 759/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 33616/27-08-2015 έγγραφό της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
Στις 13 Ιουνίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 27-8-2004 προσφυγή-
αγωγή  της οµόρρυθµης  εταιρείας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας και Πανταζάτος Άγγελος Ο.Ε.» µε 
την οποία ζητούσαν: α) να ακυρωθεί η µε αριθ. 7304/2004 απόφαση του τότε ∆ηµάρχου Αργοστολίου µε την 
οποία  τους είχε παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί της πλατείας Βαλλιάνου, λιγότερος από αυτόν που 
δικαιούνταν και β) να της καταβληθεί ποσό 64.800 ευρώ  ως αποζηµίωση από διαφυγόντα κέρδη λόγω της µη 
παραχώρησης  του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου.Με την µε αριθ. 759/2015 απόφαση του το ∆ιοικητικό 
Πρωτοδικείο Πατρών κήρυξε καταργηµένη τη δίκη ως προς το αίτηµα  για ακύρωση της προσβαλλόµενης 
απόφασης ∆ηµάρχου, µε το σκεπτικό ότι λόγω της ετήσιας διάρκειας που είχε η άδεια χρήσης του κοινόχρηστου 
χώρου της πλατείας έχει ήδη λήξει η ισχύς  της ως  άνω  προσβαλλόµενης πράξης, η οποία εκδόθηκε το έτος 
2004. Επιπλέον έκανε εν µέρει δεκτό το αίτηµα για καταβολή   αποζηµίωσης  λόγω   διαφυγόντων  κερδών,  
µειώνοντας  αυτή σηµαντικά σε σχέση µε το αιτούµενο ποσό των 64.800 ευρώ και προσδιορίζοντας το σε 
4.330,71 ευρώ νοµιµότοκα µε επιτόκιο 6%.  Το ανωτέρω ποσό επιδικάσθηκε στην εταιρία καθώς η απόφαση 
δέχθηκε ότι πράγµατι ο ∆ήµος εσφαλµένα παρέλειψε να παραχωρήσει στην ενάγουσα 18 τ.µ. κοινοχρήστου 
χώρου, τα οποία δικαιούτο και έτσι στερήθηκε της δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,  γεγονός που της 
προκάλεσε οικονοµική ζηµιά, η οποία αποτιµήθηκε στο παραπάνω ποσό.  Από το σκεπτικό της εν λόγω 
απόφασης προκύπτει ότι ο τρόπος κατανοµής του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, όπως αναλυτικά και 
πλήρως τεκµηριωµένα περιγράφεται, δεν διαφέρει από τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ήµος διανέµει το συγκεκριµένο 
κοινόχρηστο χώρο, η δε διαφορά των 18 τ.µ. πιθανόν να οφείλεται σε εσφαλµένο υπολογισµό του αναλογούντος 
στην επιχείρηση κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την από 11-2-2004 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου 
της ΚΕ∆Ε, η οποία µάλιστα είχε συνταχθεί κατόπιν ερωτήµατος του τέως ∆ήµου Αργοστολίου. 
 Εποµένως ως προς το σκέλος αυτό δεν συντρέχει λόγος  άσκησης έφεσης.  
 Ως προς το σκέλος που αφορά την καταβολή αποζηµίωσης λόγω διαφυγόντων κερδών επειδή το 
αιτούµενο ποσό περιορίστηκε υπέρµετρα (από 64.800 ευρώ σε 4.330,71 ευρώ) και επειδή δεν είναι εφικτή εκ 
µέρους του ∆ήµου η απόδειξη ότι η αντίδικος επιχείρηση κατά το έτος 2004 θα είχε  κέρδη λιγότερα από αυτά τα 
οποία είχε επιδικάσει η δικαστική απόφαση, δεν είναι σκόπιµη κατά την άποψη µου η άσκηση  έφεσης εκ µέρους 
του ∆ήµου για το ποσό αυτό. 
Ως εκ τούτου εισηγούµαι τη µη άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 759/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού  
Πρωτοδικείου Πατρών.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει ΠΑΡΩΝ γιατί θεωρεί ότι το ποσό των 4.330,71 ευρώ που καλείται να 
καταβάλλει ο ∆ήµος είναι απώλεια  λανθασµένων  πολιτικών  εκτιµήσεων όσον αφορά τον καθορισµό των 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου που δεν έχει ολοκληρωθεί από την πρώτη τετραετία έως και σήµερα. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να ασκηθεί το ένδικό µέσο της έφεσης γιατί έστω και αν είναι µικρό το ποσό 
που ο ∆ήµος αναγκάζεται να δώσει ως αποζηµίωση,  θεωρεί ότι δεν πρέπει , γιατί δεν προκύπτει από την 
απόφαση του δικαστηρίου ότι  έπραξε κάτι µε πρόθεση να βλάψει την συγκεκριµένη επιχείρηση και ψηφίζει την 
πρόταση του. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Αλέξανδρος Μοσχονάς και 
Νικόλαος Γκισγκίνης. 
και αφού έλαβε υπόψη το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας 
 
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 759/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού  
Πρωτοδικείου  Πατρών  σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.  
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  304  / 2015  
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 760/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο 
στην νοµική σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 2ο  θέµα ηµερησίας διάταξης 
«Μη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της 760/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 33618/27-08-2015 έγγραφό της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 Στις 13 Ιουνίου 2013 συζητήθηκε ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών η από 1-11-2005 
προσφυγή-αγωγή  της οµόρρυθµης  εταιρείας µε την επωνυµία «Αλυσανδράτος Ανδρέας και Πανταζάτος Άγγελος 
Ο.Ε.» µε την οποία ζητούσαν: α) να ακυρωθεί η µε αριθ. 7304/2004 απόφαση του τότε ∆ηµάρχου Αργοστολίου 
µε την οποία  τους είχε παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος επί της πλατείας Βαλλιάνου, λιγότερος από αυτόν που 
δικαιούνταν και β) να της καταβληθεί ποσό 60.933,60 ευρώ  ως αποζηµίωση από διαφυγόντα κέρδη από Μάιο 
2005 έως Οκτώβριο 2005 λόγω της µη παραχώρησης  του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου. 
 Με την µε αριθ. 760/2015 απόφαση του το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών  απέρριψε την αγωγή ως 
προς το αίτηµα  για ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης ∆ηµάρχου.  Επιπλέον έκανε εν µέρει δεκτό το 
αίτηµα για καταβολή   αποζηµίωσης  λόγω   διαφυγόντων  κερδών,  µειώνοντας   αυτή    σηµαντικά  σε  σχέση  
µε  το  αιτούµενο  ποσό  των  
60.933,60 ευρώ και προσδιορίζοντας το σε 4.765,05 ευρώ νοµιµότοκα µε επιτόκιο 6%.   Το  ανωτέρω  ποσό  
επιδικάσθηκε  στην  εταιρία  καθώς  η απόφαση δέχθηκε ότι πράγµατι ο ∆ήµος εσφαλµένα παρέλειψε να 
παραχωρήσει στην ενάγουσα 10,66 τ.µ. κοινοχρήστου χώρου, τα οποία δικαιούτο και έτσι στερήθηκε της 
δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων,  γεγονός που της προκάλεσε οικονοµική ζηµιά, η οποία 
αποτιµήθηκε στο παραπάνω ποσό.  
 Από το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης προκύπτει ότι ο τρόπος κατανοµής του κοινοχρήστου χώρου 
της πλατείας, όπως αναλυτικά και πλήρως τεκµηριωµένα περιγράφεται, δεν διαφέρει από τον τρόπο µε τον οποίο 
ο ∆ήµος διανέµει το συγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο, η δε διαφορά των 10,66 τ.µ. πιθανόν να οφείλεται σε 
εσφαλµένο υπολογισµό του αναλογούντος στην επιχείρηση κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε την από 11-2-
2004 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου της ΚΕ∆Ε, η οποία µάλιστα είχε συνταχθεί κατόπιν ερωτήµατος του 
τέως ∆ήµου Αργοστολίου. 
 Εποµένως ως προς το σκέλος αυτό δεν συντρέχει λόγος  άσκησης έφεσης.  
 Ως προς το σκέλος που αφορά την καταβολή αποζηµίωσης λόγω διαφυγόντων κερδών επειδή το 
αιτούµενο ποσό περιορίστηκε υπέρµετρα (από 60.933,60 ευρώ σε 4.765,05 ευρώ) και επειδή δεν είναι εφικτή εκ 
µέρους του ∆ήµου η απόδειξη ότι η αντίδικος επιχείρηση κατά το έτος 2005 θα είχε  κέρδη λιγότερα από αυτά τα 
οποία είχε επιδικάσει η δικαστική απόφαση, δεν είναι σκόπιµη κατά την άποψη µου η άσκηση  έφεσης εκ µέρους 
του ∆ήµου για το ποσό αυτό. 
 Ως εκ τούτου εισηγούµαι τη µη άσκηση έφεσης κατά της µε αριθ. 760/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει ΠΑΡΩΝ γιατί θεωρεί ότι το ποσό των 4.765,05 ευρώ που καλείται να 
καταβάλλει ο ∆ήµος είναι απώλεια  λανθασµένων  πολιτικών  εκτιµήσεων όσον αφορά τον καθορισµό των 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου που δεν έχει ολοκληρωθεί από την πρώτη τετραετία έως και σήµερα. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να ασκηθεί το ένδικό µέσο της έφεσης γιατί έστω και αν είναι µικρό το ποσό 
που ο ∆ήµος αναγκάζεται να δώσει ως αποζηµίωση,  θεωρεί ότι δεν πρέπει , γιατί δεν προκύπτει από την 



απόφαση του δικαστηρίου ότι  έπραξε κάτι µε πρόθεση να βλάψει την συγκεκριµένη επιχείρηση και ψηφίζει την 
πρόταση του. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Γαρµπή Σοφία –Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος –Αλέξανδρος Μοσχονάς και 
Νικόλαος Γκισγκίνης. 
και αφού έλαβε υπόψη το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας 
 
                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει τη µη άσκηση ενδίκου µέσου έφεσης κατά της υπ΄ αριθ. 760/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού  
Πρωτοδικείου  Πατρών σύµφωνα µε την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  305  / 2015  
  ΘΕΜΑ : Παραίτηση  από  περαιτέρω  ένδικα µέσα κατά της  υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του 
Μονοµελούς  Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
 
Η  Πρόεδρος   Α/ ∆ήµαρχος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο 
στην νοµική σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία εισηγούµενη το 3ο  θέµα ηµερησίας διάταξης 
«Παραίτηση  από  περαιτέρω  ένδικα µέσα κατά της  υπ’ αριθ. 52/2015 απόφασης του Μονοµελούς . 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. πρωτ. 34060/1-09-2015 έγγραφό της το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 Στη διάταξη του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 
ορίζεται ότι: 
 1.  Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
∆ήµου, η οποία µεταξύ άλλων:  «…..ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των 
ενδίκων µέσων,  ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή κατάργηση δίκης 
που έχουν αντικείµενο  µέχρι του ποσού των τριάντα  χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δηµοτικό 
συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το 
παραπάνω ποσό». 
 2. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 
της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές      απαιτήσεις, κάθε 
µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, 
ο δικαστικός ή  
εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε 
απόφαση ανώτατου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το δηµοτικό 
συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ……» 
 Από  το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να 
αποφασίσει για παραίτηση από τα ένδικα µέσα και συνεπώς κατάργηση  δίκης ή δικαστικό ή εξώδικο 
συµβιβασµό, για µισθολογικές απαιτήσεις κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων µόνον στην 
περίπτωση που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου κι εφόσον έχουν τηρηθεί οι 
ουσιώδεις τύποι της διαδικασίας, ήτοι ύπαρξη γνωµοδότησης και εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής. 
 Εν προκειµένω, το νοµικό ζήτηµα της αναδροµικής καταβολής του επιδόµατος των 176 € έχει ήδη κριθεί 
µε αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων (βλ. ad hoc Άρειος Πάγος 946/2010, 93/2009, 1557/2011, 588/2011, 
754/2010, 306/2011, κ.α. ΣτΕ 498/2004 ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα οι ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις του 
Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας έκριναν ότι η επίµαχη ειδική µηνιαία παροχή των 176 ευρώ 
που προβλεπόταν  από τις διατάξεις του άρθρου  14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 χορηγήθηκε αρχικά µε σκοπό την 
εξοµάλυνση των µισθολογικών διαφορών υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των 
λοιπών ΝΠ∆∆, στη συνέχεια όµως, µε σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα  (κυρίως εντός του έτους 2002),  η  ως  άνω  παροχή  χορηγήθηκε διαδοχικά σε διάφορες 
κατηγορίες και ειδικότητες υπαλλήλων, µόνιµους και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι 
αποδοχές διέπονταν από τις διατάξεις του ν. 2470/97, χωρίς να γίνεται διάκριση στη φύση, το είδος και τις 
συνθήκες εργασίας τους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής παροχής του άρθρου 14 του ν. 
3016/2002 προβλέφθηκε προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές διαφορές υπέρ των χαµηλόµισθων 
υπαλλήλων, οι οποίοι δεν ελάµβαναν πρόσθετες µισθολογικές παροχές, εντούτοις, µε τη χορήγηση της και 
µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε µεγάλες και ανόµοιες µεταξύ τους κατηγορίες υπαλλήλων,  αδιακρίτως 
αν επρόκειτο για χαµηλόµισθους ή όχι, που αφενός δεν πληρούσαν  αποδεδειγµένα την εν λόγω προϋπόθεση 
και αφετέρου ευρίσκοντο σε τελείως διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, εξέλιπε τελικώς ο βασικός 
λόγος (ενίσχυση χαµηλόµισθων υπαλλήλων) που θα δικαιολογούσε τη χορήγηση της σε συγκεκριµένες µόνο 
κατηγορίες υπαλλήλων και κατέστη αντιθέτως κανόνας η χορήγηση της σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους 
του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αφού η ειδική αυτή παροχή απέκτησε πλέον το χαρακτήρα επιδόµατος 



που προσαύξησε, χωρίς άλλη προϋπόθεση, το µισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και 
ΝΠ∆∆, που αµείβονταν σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του µισθολογικού του προσωπικού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  
 Ως εκ τούτου έκριναν ότι η κατ’ εξαίρεση µη χορήγηση της εν λόγω ειδικής παροχής σε µερικές µόνο 
κατηγορίες υπαλλήλων (µεταξύ των οποίων και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ), συνιστά άνιση µεταχείριση τους έναντι 
των υπολοίπων κατηγοριών, στις οποίες αυτή εχορηγείτο, προς αποκατάσταση δε της διαταραχθείσας ισότητας 
έκριναν ότι θα πρέπει, περαιροµένης  της δυσµενούς αυτής εξαιρέσεως, να λάβουν αναδροµικά, την ειδική αυτή 
παροχή και όλοι οι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα που δεν την έλαβαν µεταξύ  των οποίων και οι υπάλληλοι των 
ΟΤΑ. 
 Ειδικά δε, για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., ο Άρειος Πάγος µε την υπ’ αριθ. 946/2010 απόφαση του 
έκρινε αµετάκλητα επί λέξει ως εξής:  
 
«….Ενώ δηλαδή η χορήγηση της µηνιαίας ειδικής παροχής του άρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε 
προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι µισθολογικές διαφορές υπέρ του χαµηλόµισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν 
λαµβάνουν πρόσθετες µισθολογικές παροχές, µε τις προαναφερόµενες υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε η 
ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριµένη αναφορά ότι δεν λαµβάνουν πράγµατι 
πρόσθετες µισθολογικές παροχές. Έτσι µε τη χορήγηση της αµοιβής αυτής και µάλιστα σε ιδιαίτερα σύντοµο 
χρονικό διάστηµα σε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων που αφενός δεν πληρούσαν αποδεδειγµένα την εν λόγω 
προϋπόθεση και αφετέρου ευρίσκονταν σε τελείως διαφορετικές µεταξύ τους εργασιακές συνθήκες, η παροχή 
αυτή απέκτησε τον χαρακτήρα µισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη προϋπόθεση, τον µισθό 
όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, που αµείβονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Εξάλλου, µε το αρθρ. 24 παρ. 2 
του Ν. 3205/2003 «µισθολογική ρύθµιση λειτουργών και υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, µονίµων 
στελεχών του Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού  και Λιµενικού 
Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», ορίσθηκε µεταξύ άλλων ότι ποσά που καταβάλλονται µέχρι την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 ως ειδική παροχή, διατηρούνται ως προσωπική 
διαφορά µειούµενη από οποιαδήποτε µελλοντική χορήγηση νέου επιδόµατος, παροχής ή αποζηµιώσεως ή από 
αύξηση του κινήτρου απόδοσης του αρθρ. 12 του παρόντος νόµου, από της ενάρξεως δε ισχύος του νόµου αυτού  
(1-1-2004) οι ανωτέρω ΚΥΑ καταργούνται (βλ. και αρθρ. 28 παρ. 4 του ίδιου νόµου). Εποµένως, η διαδοχική  
χορήγηση της ειδικής παροχής του αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 σε όλους σχεδόν τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, 
των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ που αµείβονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µισθολογίου του προσωπικού της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αδιακρίτως του φορέα, της φύσεως, του είδους και των συνθηκών εργασίας αυτού, 
κατέστησε την παροχή αυτή  προσαύξηση του µισθού.  
 Κατά συνέπεια το νοµικό ζήτηµα της υπόθεσης αυτής έχει ήδη κριθεί µε απόφαση ανωτάτου 
δικαστηρίου (Άρειος Πάγος) κατά τα προαναφερόµενα και τηρουµένης  της  ανωτέρω  διαδικασίας  (δηλαδή:  α) 
παροχή νοµικής γνωµοδοτήσεως και β) εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  νοµότυπα 
µπορεί να αποφασίσει υπέρ της παραίτησης από άσκηση περαιτέρω ενδίκων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 
52/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, προκειµένου να επέλθει κατάργηση δίκης 
συµβιβασµού των εναγόντων υπαλλήλων που έχουν κερδίσει.  
                                                                                                                                                                                                                                                        
           Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις-απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά  
και αφού έλαβε υπόψη το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α) και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας 
Υπηρεσίας 
                                             ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπέρ της παραίτησης από άσκηση περαιτέρω ενδίκων µέσων κατά της 
υπ’ αριθµ. 52/2015 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, προκειµένου να επέλθει κατάργηση 
δίκης συµβιβασµού των εναγόντων υπαλλήλων που έχουν κερδίσει. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  306  / 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος 
Προπληρωµής . 
 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον  
λόγο στον  Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 o θέµα    



 ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  Προπληρωµής 
»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. Πρωτ. 32480/ 18-08-2015 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  1457  B /2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Μπαράκου Ουρανίας    
που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  233 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
Συνηµµένα: α) Κατάσταση παραστατικών  
                      β)Φωτ/φο Γραµµατίων  Είσπραξης 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνης 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των παραστατικών του εν λόγω Χρηµατικού 
Εντάλµατος η οποία έχει όπως παρακάτω: 



 
 
 
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 ΚΑΤΑ γιατί πιστεύει ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι από αυτά  θα 
µπορούσαν  να γίνουν µε διαγωνισµούς και  µελέτες από την συγκεκριµένη  υπηρεσία. 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος    - Σοφία Γαρµπή    –Ζαπάντης Ανδρέας - 
Αλέξανδρος Μοσχονάς και Αραβαντινός ∆ιονύσιος.                                                                                                                                                                
   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  233/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  



τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Μπαράκου Ουρανία      για την απόδοση του λογαριασµού της και την 
παραπάνω εισήγηση. 
               
                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του    υπ αρίθ. ΧΕΠ  1457  B /2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής   ποσού    1.500,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.  Ουρανίας Μπαράκου    µαζί µε τα 
σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει την κ.  Ουρανίας Μπαράκου      από  υπόλογο του ποσού των 1.500,00  €  το οποίο είχε διατεθεί 
για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας ,σύµφωνα µε την   233/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   307   / 2015 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση προς έγκριση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 
 
                                                                                                                                                                                  Η  
Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  6ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση προς 
έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου  του τµήµατος 
Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού  κ.   Θεόδωρου  Μαντζουράτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

1. Προκειµένου να εκτελεστεί η αριθµ. 388/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών που επιδικάζει τον 
∆ήµο Κεφαλλονιάς στην καταβολή του χρηµατικού ποσού των 5.000,00 ευρώ στον πρώτο αιτούντα και των 
15.647,30 ευρώ στον δεύτερο, ήτοι συνολικά 20.647,30 ευρώ νοµιµοτόκως παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των 
20.647,30 ευρώ. 

2. Προκειµένου να εκτελεστεί η αριθµ. Α760/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών που 
επιδικάζει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην καταβολή του χρηµατικού ποσού των 4.330,71 ευρώ νοµιµοτόκως, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» µε το ποσό των 4.330,71 ευρώ. 

3. Προκειµένου να εκτελεστεί η αριθµ. 52/2015 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας που 
επιδικάζει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην καταβολή του χρηµατικού ποσού των 140.018,97 ευρώ συνολικά 
στους 19 αιτούντες όπως ορίζει η ανωτέρω απόφαση, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 
Εξόδων 80.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των 140.018,97 ευρώ. 

4. Προκειµένου να αποδοθεί το ΦΠΑ που προκύπτει από την λειτουργία των υποκαταστηµάτων παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 80.8242.01 µε τίτλο «Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστηµάτων» 
µε το ποσό των 50.000,00 ευρώ. 

5. Για να γίνουν οι παραπάνω ενισχύσεις κωδικών παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης των Κ.Α. 
Εξόδων όπως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µείωσης 
πίστωσης 

00.6031.02 
Τακτικές αποδοχές Επιστηµονικών 
Συνεργατών 17.580,00 17.580,00 

00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5.000,00 3.000,00 

10.6112 Αµοιβές τεχνικών  5.000,00 5.000,00 



10.6162 
Λοιπά έξοδα τρίτων (µηχανοργάνωση 
υπηρεσιών ∆ήµου κ.λ.π. εργασίες ) 20.000,00 10.000,00 

10.6261.09 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων  24.000,00 10.000,00 

70.6031.05 
Πάγια Αντιµισθία ∆ικηγόρου µε σύµβαση 
Ι.∆.Αορίστου χρόνου 74.136,00 44.000,00 

70.6162.09 
Λοιπά έξοδα τρίτων (Αµοιβή κτηνιάτρου 
για στείρωση αδέσποτων σκύλων ) 5.000,00 3.000,00 

70.6162.13 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλίας 
ΜΥΡΤΟΥ 24.000,00 24.000,00 

70.6682 Λοιπά υλικά για ναυαγοσώστες  5.000,00 5.000,00 

10.7135.03 
Προµήθεια υλικών θέρµανσης - 
κλιµατισµού 10.000,00 5.177,56 

30.7111.01 
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων 50.000,00 45.000,00 

00.6056 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 
1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 
33 νδ 5441/66) 3% τακτικών εσόδων  500.000,00 17.600,00 

70.6162.04 Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου 44.000,00 549,80 

70.6162.14 Εργασίες φύλαξης παραλίας ΜΥΡΤΟΥ 29.000,00 362,36 

70.6162.05 

Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης 
Παραλίας Πλατύ Γιαλού ∆.Ε. 
Αργοστολίου 52.000,00 613,06 

35.6279.02 

∆απάνες για την πρόληψη και των 
περιορισµό των εντόµων των 
φοινικοειδών 38.228,40 19.114,20 

30.7135.01 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ.λ.π 15.000,00 5.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  917.944,40 214.996,98 

Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 48.493,12 ευρώ. 

                                                            Αργοστόλι 2  Σεπτεµβρίου  2015  
Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος 
 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  
απαντήθηκαν από την υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη και αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο  κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει  ότι ψηφίζει µόνο την  τρίτη δαπάνη που αφορά την καταβολή   επιδόµατος  
στους εργαζόµενους βάσει δικαστικής απόφασης. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει  ότι ψηφίζει µόνο την  τρίτη δαπάνη που αφορά την καταβολή   επιδόµατος  
στους εργαζόµενους βάσει δικαστικής απόφασης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω : Εµείς ψηφίζουµε από την τροποποίηση του Προϋπολογισµού   
τις ενισχύσεις και των πέντε κωδικών για την πληρωµή των αναφεροµένων δαπανών µε την σηµείωση ότι για την 
τρίτη δαπάνη που αφορά την καταβολή   επιδόµατος  στους εργαζόµενους βάσει δικαστικής απόφασης να τους  
καταβληθεί   εφάπαξ και όχι τµηµατικά  ανεξάρτητα από την συµφωνία που έχουν  κάνει µε τον ∆ήµο. Επίσης 
διαφωνούµε µε την µείωση των κωδικών αριθµών που αφορούν την εκτέλεση  υπηρεσιών και έργων  του ∆ήµου 
και αναλυτικά των Κ.Α : 10.6112 Αµοιβές τεχνικών-10.6162 µηχανοργάνωση υπηρεσιών ∆ήµου κ.λ.π. εργασίες-
10.6261.09 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων -70.6162.09 Αµοιβή κτηνιάτρου για στείρωση αδέσποτων σκύλων - 
70.6162.13Εργασίες διαµόρφωσης παραλίας ΜΥΡΤΟΥ - 70.6682 Λοιπά υλικά για ναυαγοσώστες –10.7135.03 
Προµήθεια υλικών θέρµανσης – κλιµατισµού- 35.6279.02 ∆απάνες για την πρόληψη και των περιορισµό των 
εντόµων των φοινικοειδών και 30.7135.01 Προµήθεια καθρεπτών οδών κ .λ. π   και προτείνουµε τα χρήµατα αυτά 
να βρεθούν από την  είσπραξη των φόρων από τις µεγάλες επιχειρήσεις βιοµηχανικές και ξενοδοχειακές µονάδες 
,όπως ιχθυοτροφεία αιολικά πάρκα κ.λ.π που φοροδιαφεύγουν. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Αλέξανδρος Μοσχονάς . 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• 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 
  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού  οικονοµικού έτους 2015  . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του  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. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    308  / 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  7ο 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 
Προυπολ. 

Υπόλοιπο 
Κ.Α 

1125 27/08/2015 4.888,75 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού , γάλα κλπ) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014) 20. 6063 2.848,68 



1126 31/08/2015 88.286,27 
Κτίριο Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων 
ΣΑΤΑ[4η&5η ΕΝΤΟΛΗ] 30.7311.01 26.256,84 

1127 31/08/2015 147,60 

Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ,ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΣΠΗΛΑΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ & ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
∆ΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ]-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΝΟΥ 10. 6463 1.742,17 

1128 01/09/2015 1.000,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΡΙΦΙΟΥ ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 35.6262.01 21.034,45 

1129 01/09/2015 835,00 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ 35.6262.01 20.199,45 

1130 01/09/2015 50,52 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ 10. 6662 7.543,94 

1131 01/09/2015 60,96 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΝΝΩΝ 20.6682.03 7.412,12 

1132 01/09/2015 183,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 10. 6662 7.360,94 

1133 01/09/2015 105,46 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20.6682.03 7.306,66 

1134 01/09/2015 59,68 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20.6682.03 7.246,98 

1135 01/09/2015 246,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 35.6262.01 19.953,45 

1136 01/09/2015 405,86 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΜΟΥΣΑΤΩΝ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 10. 6662 6.955,08 

1137 01/09/2015 559,65 

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[Μίσθωση Ιδιωτικού υδροφόρου για 
κατάσβεση πυρκαγιάς µε βάσει το αριθ. 33547/27-8-
2015 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 5.611,97 

1140 2/9/2015 143,91 
Συντήρηση και επισκευή σκευών , επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού  10. 6265 3.163,84 

1141 2/9/2015 129,15 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 7.244,01 

1142 2/9/2015 70 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 10. 6611 186,90 

1143 2/9/2015 585,23 
Λοιπά έξοδα τρίτων (µηχανοργάνωση υπηρεσιών 
∆ήµου κ.λ.π. εργασίες ) 10. 6162 17.620,20 

1144 2/9/2015 6.605,10 Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια 35.7135.03 7.514,90 

1145 2/9/2015 159,9 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓ/ΟΥ ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΗ 
∆ΟΡΓΚΑΡΑΤΗ[ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΝΟΥ] 10. 6463 1.582,27 

1146 2/9/2015 16.359,00 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 70.6261.03 7.641,00 

1147 2/9/2015 8.000,00 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού ) 20. 6061 0,00 

1148 2/9/2015 4.602,78 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κλπ) 45. 6063 397,22 

 

1149 03/09/2015 64.569,30 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.02 0,00 

1150 03/09/2015 8.349,92 
Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 15.6741.12 0,00 

1151 03/09/2015 38.319,33 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.03 0,00 

1152 03/09/2015 16.982,59 
Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.10 0,00 

1153 03/09/2015 153.996,60 
Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής) 15.6741.04 0,00 

1154 03/09/2015 26.814,09 
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 15.6741.01 0,00 



1155 03/09/2015 12.923,21 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς-
ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.05 0,00 

1156 03/09/2015 2.376,26 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.11 0,00 

1157 03/09/2015 683,06 
Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , τετραπληγικών ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)) 15.6741.07 0,00 

1158 03/09/2015 1.054,14 
Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής) 15.6741.03 0,00 

1159 03/09/2015 155,98 
Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής) 15.6741.06 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O  κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρεώσεων : την 1125 – την 1126 µε την ευχή 
να ολοκληρωθεί σύντοµα  το Ναυτικό Μουσείο Φάρσων – από την 1127 έως και την 1136 – 1146 και όλα τα 
προνοιακά επιδόµατα . 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρεώσεων : από την 1125 έως και 1136 - 1145 και 
όλα τα προνοιακά επιδόµατα. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: την 1126 από την 1128 έως και την 1136 ,  όλα τα 
προνοιακά επιδόµατα και σηµειώνει ότι υπάρχουν και άλλες δαπάνες που αφορούν την κάλυψη αναγκών 
εργαζοµένων και άλλων µικροέργων αλλά επειδή οι διαδικασίες αυτές µπορούσαν να γίνουν µε διαγωνισµό και 
όχι µε απευθείας αναθέσεις τις καταψηφίζει,  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Μοσχονάς Αλέξανδρος.  
 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 . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   309  / 2015 
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την  ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
µε τίτλο « Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των εχθρών των φοινικοειδών µε βιολογικά µέσα» 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον  
κ. Στυλιανό Παυλάτο Πρόεδρο  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου ο οποίος εισηγούµενος    το 4 ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την  ανάθεση σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών µε τίτλο « Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των εχθρών των φοινικοειδών µε βιολογικά µέσα» 
έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. το αριθ. 33512/27-08-2015 διαβιβαστικό του  αναπληρωτή 
Προϊσταµένου της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. ∆ηµητρίου Ρουχωτά  ως άνω Πρακτικού  το οποίο έχει 
ως εξής: 



 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 29799/30-07-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο : «Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των εχθρών των φοινικοειδών µε 
βιολογικά µέσα» το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του 
παραπάνω Πρακτικού   και ανακηρύξουν µειοδότη για την εκτέλεση του έργου«Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των 
εχθρών των φοινικοειδών µε βιολογικά µέσα»  την εταιρεία µε την επωνυµία « ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » ο οποίος 
προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού  18,00 /%  επί του προϋπολογισµού του έργου . 

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



Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει ότι κατά  την συζήτηση του εν λόγω θέµατος στο ∆.Σ ανέλυσαν και 
αποδόµισαν  την τεκµηρίωση της εισήγησης περί τουριστικής και καλοπιστικής  αξίας των φοινικοειδών και 
κυρίως στάθηκαν στο υπέρογκο ποσό των 57.000.00 € όταν υπήρξε αντιπρόταση θεραπείας µε το ποσό των 
6.000,00 € από τον κ. Τζωρτζάτο . ∆ηλώνει ότι είναι αντίθετοι στο όλο σκεπτικό και  καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Γαρµπή Σοφία- Μοσχονάς 
Αλέξανδρος- Ζαπάντης Ανδρέας  και Γκισγκίνης Νικόλαος 
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την    1 /2015 Μελέτη του Τµήµατος Περιβάλλοντος. 
3) την 90 /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
 4)  την  248/25-06-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 

  5)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
  Και την  εισήγηση της Προέδρου . 
 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών µε τίτλο : «Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των εχθρών των φοινικοειδών µε 
βιολογικά µέσα» . 

2. Ανακηρύσσει  µειοδότη για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών «Ετήσια πρόληψη και καταπολέµηση των 
εχθρών των φοινικοειδών µε βιολογικά µέσα»  την εταιρεία µε την επωνυµία « ΚΑΡΑΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Γεωπόνο Ε.∆.Ε» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση , ποσοστού  18,00 /%  επί του προϋπολογισµού 
του έργου . 

3. Μετά τον έλεγχο νοµιµότητας της παρούσας απόφασης από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    
Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου  ο ανάδοχος του διαγωνισµού µε την επωνυµία  
« ΚΑΡΑΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ » καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ∆ήµου σε χρόνο όχι 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 23% ,ήτοι 2.331,00 € σύµφωνα µε τα άρθρα 11-12-13 και 14 της 
διακήρυξης του έργου.(248/2015- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής)  

Αφού αναγνώστηκαν  τα πρακτικά  αυτά υπογράφονται  ως ακολούθως. 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    
                                                                       Η Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                     Σοφία Γαρµπή  
                                                             Α/  ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


