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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2013 

 

1.    ΘΕΜΑ : ∆ιεξαγωγή 2ης φάσης της ∆ηµοπρασίας  µίσθωσης  ακινήτου για την στέγαση του 
Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο 
σύµφωνα µε την 282/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ      1926/ 18-01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης                                                                      
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενος  το 1 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «∆ιεξαγωγή 2ης φάσης της ∆ηµοπρασίας  µίσθωσης  ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου 

Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο σύµφωνα µε την 282/2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής.» ανέφερε τα παρακάτω :  

Σύµφωνα µε την υπ αρίθ. 54423/24-12-2012  απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ακινήτων του ∆ήµου  

ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των  κ.κ.  Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο 

οποίος προσέφερε ακίνητο εµβαδού  203,00 τ.µ και Χαράλαµπου Κοκκόση- Αναστασίας Σπυράτου που 

προσέφεραν ακίνητο µε εµβαδόν ισογείου 90,19 τ.µ  και υπόγειου  και αποθήκης εµβαδού 23,60 τ.µ (συνολικό 

εµβαδόν 113,79 τ.µ). 

Με  την υπ αρίθµ 1622/2013 πρόσκληση του Προέδρου καλέστηκαν αµφότεροι να συµµετάσχουν στην 2η φάση 

της παρούσας ∆ηµοπρασίας . 

Και οι δύο συµµετέχοντες κατέθεσαν την εγγύηση συµµετοχής του ποσού των 1.003,00 € όπως το άρθρο 4 της 

διακήρυξης ορίζει. 

 



                                                                                                                                                  Α∆Α:  ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης η οικονοµική προσφορά εκάστου προσφέροντος θα δοθεί σε τιµή ανά 
τ.µ  και το µέγιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 5,00 € ανά τετραγωνικό µέτρο. 
Οι προσφορές των µειοδοτών έχουν αναγραφεί κατά σειρά εκφωνήσεως αυτών. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο Τιµή Προσφοράς 

1 Σπυρίδων Αντωνάτος 4,74 € ανά τ.µ      

2 Χαράλαµπος  Κοκκόσης- Αναστασίας Σπυράτου 5,00 € ανά τ.µ     

 

1 Σπυρίδων Αντωνάτος 4,11 € ανά τ.µ     

2 Χαράλαµπος  Κοκκόσης- Αναστασίας Σπυράτου 5,00 € ανά τ.µ    

 
Τελική συνολική προσφορά:  
Σπυρίδων Αντωνάτος                                                              203,00  τ.µ Χ 4,11 € = 834,33 € µηνιαίως. 
Χαράλαµπος  Κοκκόσης- Αναστασίας Σπυράτου                113,79   τ.µ Χ 5,00 € = 568,95 € µηνιαίως. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο  Πρόεδρος  λόγω της ασάφειας της  υπ αρ΄θ. 47287/2012 διακήρυξης ως προς καθορισµό   της 
καταλληλότερης προσφοράς  για την µίσθωση του ακινήτου προτείνει την επαναπροκήρυξη της .  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας σηµειώνοντας ότι  οι παραπάνω Υπηρεσίες ανήκουν στις 
αρµοδιότητες της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Υγείας) πρέπει να χρηµατοδοτούνται  από κρατικές 
επιχορηγήσεις και να είναι συνεχιζόµενες γιατί  το παραπάνω πρόγραµµα δεν λύνει τα προβλήµατα των 
πληττόµενων γυναικών ,αντίθετα όταν τελειώσει , θα βρεθούν και οι εργαζόµενοι σε αυτό χωρίς δουλειά ,επίσης 
πιστεύει ότι µπορεί  να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό ένα από τα διαθέσιµα κτίρια του ∆ήµου.  
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
 τις διατάξεις του Π∆ 270/81 και του Ν. 3852/2010. 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
τις 223 και 282/2012 αποφάσεις της . 

 
                                                          ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την επαναπροκήρυξη της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ:   «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΤΟ ∆ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», 

προϋπολογισµού 30.100,00 € µε το ΦΠΑ,  µε Α/Α 27 της Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας -  ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 

Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013». 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 



                                                                                                              Α∆Α: ΒΕΙ6ΩΕ5-ΤΓΠ 
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  3/ 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση ένδικων βοηθηµάτων. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    1926  /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης                                                                      
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο την ειδική σύµβουλο   του 

∆ήµου ,δικηγόρο  κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη   το 1ο θέµα   εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση  ένδικων 

βοηθηµάτων.»   ανέφερε τα παρακάτω :  

              Στο   ∆ήµο µας  επιδόθηκαν   τα   µε  αριθµούς  1965α/11-12-2012,  πρωτόκολλα   καθορισµού  

αποζηµίωσης αυθαίρετης χρήσης  ύψους  3800 € πλέον τέλος χαρτοσήµου  3,6% για το  χρονικό διάστηµα από  

12-12-2007 έως 11-12-2012, 1965 β/11-12-2012 πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και     1965γ/11-12-2012 

πρωτόκολλο κατεδάφισης άρσης και αποµάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών της Κτηµατικής Υπηρεσίας 

Κεφαλληνίας. 

            Τα εν λόγω πρωτόκολλα αφορούν αυθαίρετες κατασκευές ήτοι προβλήτα εµβαδού 18,20 τ.µ. εντός 

θαλασσίου χώρου  στην περιοχή «Λουτρό» Σάµος, καθώς και τριών λιµενοβραχιόνων  που βρίσκονται εντός 

θαλασσίου χώρου στην περιοχή  «Λιµένας» Σάµης µε εµβαδό 39,80 τ.µ. ,  25,41 τ.µ. και 35,45 τ.µ. 

             Κατά των εν λόγω πρωτοκόλλων ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς δύναται να ασκήσει τα εξής ένδικα µέσα:  1) κατά 

του πρωτοκόλλου καθορισµού αυθαίρετης χρήσης ανακοπή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας εφόσον ο ∆ήµος καταβάλλει στην ∆.Ο.Υ. ποσοστό 20% επί του επιβαλλόµενου προστίµου, επί 

ποινή απαράδεκτου της άσκησης αυτού (ν. 4092/2012), 2) κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 



ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σαµαίων  και 3) κατά του πρωτοκόλλου άρσης και αποµάκρυνσης 

αυθαιρέτων  κατασκευών αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

    Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλώ  όπως : 1) εγκρίνετε την άσκηση των ανωτέρω ένδικων 

βοηθηµάτων, 2) ορίσετε αµισθί,  λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

κας Νίκης Χριστοφοράτου, ως πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την άσκηση των ανωτέρω 

ένδικων βοηθηµάτων και την παράσταση κατά την συζήτηση αυτών  ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων  την 

δικηγόρο Κεφαλληνιάς κα Ιωάννα –∆ιονυσία  Μαρκέτου και 3) να ορίσετε αρµόδιο δικαστικό επιµελητή για την 

επίδοση των δικογράφων.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου  :  

 
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει την άσκηση των  όλων των ανωτέρω ένδικων βοηθηµάτων. 

2) Ορίζει  αµισθί,  λόγω κωλύµατος της επί πάγιας αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κας Νίκης 

Χριστοφοράτου, ως πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την άσκηση των ανωτέρω ένδικων 

βοηθηµάτων και την παράσταση κατά την συζήτηση αυτών  ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων  την δικηγόρο 

Κεφαλληνιάς κα Ιωάννα –∆ιονυσία  Μαρκέτου . 

3) Ορίζει   δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφ/νίας τον  κ.   Παναγή Λιβιεράτο και του Πρωτοδικείου  
 
Αθηνών τον  κ.   Γεράσιµο ∆ενδρινό για την επίδοση των σχετικών δικογράφων. 
 
Η αµοιβή των παραπάνω δικαστικών επιµελητών ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 υπουργών  
 
Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  
 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 
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                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  4 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση  για την προδικαστική προσφυγή συµπραττόντων µελετητών  για την  
ανάθεση της µελέτης «Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση 
λυµάτων Λειβαθούς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   1926 /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης (έχει αποχωρήσει)                                                                     
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος   το  2 ο θέµα    ηµερήσιας 

διάταξης: «Ενηµέρωση  για την προδικαστική προσφυγή συµπραττόντων µελετητών  για την  ανάθεση της µελέτης 

«Μελέτες έργων συλλογής , µεταφοράς , επεξεργασίας & διάθεση λυµάτων Λειβαθούς.»     ανέφερε τα παρακάτω :  

 

Στις 11-01-2013 κατατέθηκε από την σύµπραξη µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία 

∆υτικής Ελλάδος (ΜΕ∆Ε) Β. Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος & ΣΙΑ ΕΕ –ΤΕΑΜ Μ-Η Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ –SPEED Σύµβουλοι 

Ανάπτυξης Α.Ε – Χρηστος Χρυσανθακόπουλος –Ι Λεπίδας Ι.Σπινάσας (IL-IS ) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, προδικαστική 

Προσφυγή του άρθρου 4 Ν3886/2010 κατά  της υπ αρίθµ. 278/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία 

αιτούνται τα παρακάτω:  

1. Να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη 278/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

2. Να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ του ∆ιαγωνισµού όπως προέκυψε µετά την εκδίκαση των ενστάσεων και τους 

κοινοποιήθηκε µε το υπ αρίθ. 453/7-01-2013 έγγραφο. 



3. Να ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού και η διαδικασία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών που 

έχει προγραµµατιστεί για τις 16-01-2013 , µέχρι την εκδίκαση της παρούσας και της τυχόν αίτησης ασφαλιστικών 

µέτρων που ενδέχεται να ακολουθήσει. 

4. Να τους χορηγηθούν τα αντίγραφα της Τεχνικής Προσφοράς της Σύµπραξης µε α/ α  2 , που ζήτησαν µε την 48666/15-

11-2012 αίτησή τους ώστε να λάβουν γνώση , προκειµένου να ασκήσουν τα νόµιµα δικαιώµατά τους. 

Στην συνέχεια ζητήθηκε η άποψη  της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που έχει ως εξής:   

          

  Σε απάντηση  προφορικού ερωτήµατός σας  που έγινε αυθηµερόν και τονίζοντας  ότι µέχρι και σήµερα  δεν 

έχουµε  καµία απολύτως εικόνα  της διαδικασίας του διαγωνισµού,  της εξέλιξής του  και των τυχόν 

υποβληθεισών  ενστάσεων θέτουµε υπόψη σας τα εξής:  

           Σύµφωνα   µε   το   νόµο  3886/2010   άρθρο   4  πριν  την  υποβολή  της  

αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε προθεσµία  δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε 

γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής (εν προκειµένω ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς). Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε 

προθεσµία δέκα πέντε  (15) ηµερών  επ’ αυτής  µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας   τεκµαίρεται  η απόρριψη 

αυτής.  Σε κάθε περίπτωση βέβαια η αναθέτουσα αρχή µπορεί να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει  την προσφυγή  και 

µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας και µέχρι την προηγούµενη  της συζήτησης της αίτησης των 

ασφαλιστικών οπότε και καταργείται η δίκη. Περαιτέρω  στο άρθρο 5 του ίδιου ως άνω νόµου  ο ενδιαφερόµενος  

µπορεί  εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη  σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής  

να υποβάλλει  στο αρµόδιο  ∆ικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Η προθεσµία  για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής  προθεσµία και  η άσκηση της  αίτησης ασφαλιστικών µέτρων 

κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης  εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας εκτός  αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που µπορεί να διατάξει ο 

δικαστής. Το δικαστήριο διατάσσει τα κατάλληλα ασφαλιστικά µέτρα  και ιδίως την αναστολή  ισχύος όρων 

της διακήρυξης των τευχών δηµοπράτησης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού  µε τη διεξαγωγή του 

διαγωνισµού, την αναστολή εκτέλεσης οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών 

ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση των απαραίτητων θετικών πράξεων όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων 

στοιχείων καθώς και την αναστολή σύναψης της σύµβασης. 

Ωστόσο θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προσοχή ότι:  

Στην  κοινοποιηθείσα  στο ∆ήµο µας  προσφυγή η  διευθύνουσα  αρχή  ήτοι  η  

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει  να   εκφέρει τις απόψεις της σχετικά µε την βασιµότητα των λόγων  

της προσφυγής  και την δυνατότητα θεραπείας  τυχόν πληµµελειών στη διαδικασία  του διαγωνισµού. Κυρίως  

θα πρέπει  να ελεγχθεί αν τυχόν  υποβληθείσα ένσταση κατά το στάδιο βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών 

έχει απαντηθεί ειδικά από την Προϊσταµένη Αρχή  ως ορίζει ο νόµος,  διότι σε διαφορετική περίπτωση   η 

προδικαστική προσφυγή και η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να  ευδοκιµήσει. Σε µία τέτοια περίπτωση  

αν έχουν ήδη γίνει γνωστές οι οικονοµικές προσφορές δεν γίνεται   να συνεχιστεί ο διαγωνισµός αλλά θα πρέπει 

να ακυρωθεί και  να επαναπροκηρυχθεί. 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον  Τεχνικό Υπάλληλο της ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών και 

Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης του  εν λόγω ∆ιαγωνισµού  κ. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο ο οποίος   



ανέφερε τα παρακάτω:  
 
ΘΕΜΑ:  «ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ  

(Άρθρο 4 Ν. 3886/2010) ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» για τη µελέτη: 
     «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
                  ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ» 
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 2. ΑΡΘΡΑ 13-15 Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45Α’/09-3-1999) 
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
 4. ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 Ο.Ε./ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι 
 5. ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2012/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ 
 6. Α.Π. 754/09-1-2013/ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 7. Α.Π. 1177/14-1-2013/ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ΚΟΙΝΟΣ  
     ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 8. Α.Π 2067/18-1-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 9. Α.Π 2003/18-1-2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 Σε συνέχεια του εννιά (9) σχετικού έχουµε να σας αναφέρουµε τα εξής: 

Α. Σχετικά µε την µη αιτιολογηµένη βαθµολόγηση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής όπως αναφέρεται στο  Α.Π. 
1177/14-1-2013 έγγραφο της Προδικαστικής Προσφυγής της σύµπραξης µελετητών µε εκπρόσωπο τον Κο Βασ. 
Χριστόπουλο, σας αναφέρουµε ότι υπάρχει πλήρης και αιτιολογηµένη απάντηση (ένα προς ένα τα σηµεία) στο από 
44 σελίδων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού το οποίο σας είχαµε αποστείλει µε το υπ’αριθµό 54786/28-
12-2012 διαβιβαστικό µας. 

Β. Σχετικά µε την άρνηση από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής για χορήγηση φωτοαντιγράφων  Τεχνικής 
Προσφοράς άλλου διαγωνιζόµενου γραφείου σας αναφέρουµε ότι υπάρχει σχετική νοµοθεσία άρθρο 5 και παρ. 
1,2,5 του Ν.2690/19999 κατά τα την οποία δεν επιτρέπεται να χορηγηθούν αντίγραφα αλλά µόνο να προσέλθουν τα 
διαγωνιζόµενα γραφεία στο χώρο της Υπηρεσίας και να δουν χωρίς να δηµιουργήσουν αντίγραφα τις 
διαγωνιζόµενες προσφορές. Κάτι το οποίο έκαναν τα άλλα 2 διαγωνιζόµενα µελετητικά σχήµατα που προσήλθαν 
στην Υπηρεσία µας πλην της σύµπραξης του ενιστάµενου Κου Βασ. Χριστόπουλου. 

 Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι σε προφορική  επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής τόσο µε τον ∆ιευθυντή 
της Τεχνικής Υπηρεσίας Κεφαλονιάς όσο και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ  σχετικά µε κάποια άλλη 
ερµηνεία της κείµενης νοµοθεσίας µου απάντησαν και αυτοί ότι ορθός δεν χορηγήσαµε αντίγραφα Τεχνικών 
Προσφορών άλλων διαγωνιζόµενων, κάτι το οποίο έχει ακολουθηθεί και σε παλαιότερους διαγωνισµούς.   

Σύµφωνα µε το Νόµο 3886/2010 άρθρο 4 και 5 η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε 
προθεσµία (15 ηµερών) επί της δικαστικής προσφυγής, µετά την άπρακτη περίοδο της οποίας τεκµαίρετε η 
απόρριψη αυτης.Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 5 ο ενδιαφερόµενος µπορεί εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών 
από τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής να υποβάλλει στο αρµόδιο ∆ικαστήριο αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων. 

Ως Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και προς χάριν προστασίας του ∆ιαγωνισµού του Έργου προτείνουµε το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων να γίνει µετά τη λήξη προθεσµίας και εκδίκασης των ασφαλιστικών 
µέτρων που δίνει ο Νόµος σε όλους τους διαγωνιζόµενους.  

 
       ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     
       ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Π. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της:   
- το άρθρο 72   του Ν. 3852/10  
- την άποψη  της Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου και  
την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης ανάδειξης αναδόχου του παραπάνω έργου  
   

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Η εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής της  σύµπραξης των  µελετητών µε την επωνυµία «Βασίλειος 

Πινιατώρος- Μελετητική Εταιρεία ∆υτικής Ελλάδος (ΜΕ∆Ε) Β. Χριστόπουλος Α.Αλεβίζος & ΣΙΑ ΕΕ –ΤΕΑΜ Μ-Η 

Σύµβουλοι Μηχανικοί ΑΈ –SPEED Σύµβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε – Χρηστος Χρυσανθακόπουλος –Ι Λεπίδας 

Ι.Σπινάσας (IL-IS ) Ε Ε» που εδρεύει στην Πάτρα, κατά  της υπ αρίθµ. 278/2012 απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής να συζητηθεί σε νέα  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013.  

2. Η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου να προσκοµίσει στην Επιτροπή πλήρη ενηµέρωση και ολοκληρωµένη  
 
 εισήγηση για το εν λόγω θέµα. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                                Σάββας  Σαββαόγλου 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Α∆Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΧΦ∆                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ανακοπής  και ορισµός δικαστικού επιµελητή σχετικά  µε  διαταγές  
πληρωµής  Σταύρου Κωνσταντινίδη.       

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   1926/ 18-01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης                                                                      
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ανακοπής  και 

ορισµός δικαστικού επιµελητή σχετικά  µε  διαταγές  πληρωµής  Σταύρου Κωνσταντινίδη.» ανέφερε τα παρακάτω :  

         1) Στις 31-10-2012 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο οι µε αριθ. 110/2012 και 112/2012 διαταγές πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου του Σταύρου Κωνσταντινίδη  ΚΑΤΑ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς  για το ποσό των 

15.721,66 € αντίστοιχα. 

          Στη συνεδρίαση της 15 ης Νοεµβρίου 2012 η Οικονοµική  Υπηρεσία του ∆ήµου, εκτός ηµερησίας διατάξεως, 

εισηγήθηκε την άσκηση ανακοπής στις ως άνω επιδοθείσες διαταγές πληρωµής και τον ορισµό δικαστικού 

επιµελητή για τις απαιτούµενες ενέργειες. Το θέµα όµως αποσύρθηκε προκειµένου να επανέλθει  µε εισήγηση της 

Νοµικής Υπηρεσίας.  

        Άµεσα ο κ. Κωνσταντινίδης προέβη σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτου στην   Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα 

Κύπρου και την Εurobank.  

       Ενόψει του γεγονότος αυτού, ενόψει της ύπαρξης σοβαρών νοµικών λόγων και προκειµένου να 

διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ήµου ασκήθηκαν, κατατέθηκαν και προσδιορίστηκαν οι προβλεπόµενες 

ανακοπές και   δόθηκαν για επίδοση στην δικαστική επιµελήτρια Αικατερίνη Κούτση. 



     Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση των ανακοπών κατά των µε αριθ. 110/2012 και 

112/2012 διαταγών πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου και επίσης τον ορισµό της δικαστικής 

επιµελήτριας κας Αικατερίνης Κούτση για τις ως άνω επιδόσεις. 

2) Επίσης  στις  7-1-2013  εξεδόθησαν   οι µε αριθ. 3,4,5,6,/2013  αποφάσεις  

του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις αναστολής του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς  στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, που είχαν επιβάλλει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι 

Κυριάκος Χαϊδεµένος, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», Λάµπρος Σπυράτος και Μάριος Μαρκαντωνάτος, αντίστοιχα. 

    Οι ως άνω αποφάσεις ήταν απαραίτητο να επιδοθούν άµεσα στον πληρεξούσιο δικηγόρο των ανωτέρω  και 

στην Εθνική Τράπεζα προκειµένου να ανασταλεί κάθε πράξη εκτέλεσης. 

    Τις ως άνω επιδόσεις διενήργησε η δικαστική Επιµελήτρια Αικατερίνη Κούτση, στην οποία παλαιότερα είχε 

δοθεί εντολή για τις ίδιες υποθέσεις.        

    Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τις ως άνω επιδόσεις. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά  
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης αναφέρει ότι όλα τα παραπάνω έργα έχουν εκτελεστεί και πρέπει να εξοφληθούν οι 
εργολάβοι ,  προτείνει να µην ασκηθούν τα παραπάνω ένδικα µέσα και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την ίδια πρόταση καταθέτει και ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  και ψηφίζει την πρότασή του. 
και αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας :  

 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση  των ανακοπών κατά των µε αριθ. 110/2012 και 112/2012 διαταγών πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου . 

2. Ορίζει  την δικαστική επιµελήτρια κ.  Αικατερίνης Κούτση για τις ως άνω επιδόσεις. 

3. Ορίζει  την δικαστική επιµελήτρια κ.  Αικατερίνη Κούτση για την   επίδοση των  µε αριθ. 3,4,5,6,/2013  

αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι αιτήσεις 

αναστολής του ∆ήµου Κεφαλονιάς  στις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, που είχαν επιβάλλει στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος οι Κυριάκος Χαϊδεµένος, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ», Λάµπρος Σπυράτος και 

Μάριος Μαρκαντωνάτος, αντίστοιχα , στον πληρεξούσιο δικηγόρο των ανωτέρω  και στην Εθνική 

Τράπεζα προκειµένου να ανασταλεί κάθε πράξη εκτέλεσης . 

4. Η αµοιβή της  παραπάνω δικαστικής  επιµελήτριας  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-
2008 υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. . 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 



                                                                                                                     Α∆Α: ΒΕΙ6ΩΕ5-ΑΩ0 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ :  Μη άσκηση του ένδικου µέσου    ανακοπής   κατά των διαταγών  πληρωµής κ. Ιωάννη 
Λουκάτου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     1926 /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης                                                                      
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Νοµική Σύµβουλο του 

∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία  εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «  Έγκριση άσκησης  ανακοπής   και  

ορισµός  δικαστικού επιµελητή σχετικά µε διαταγές πληρωµής Ιωάννη Λουκάτου..» ανέφερε τα παρακάτω :  

      Στις  14-1-2013 κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο  οι µε αριθ. 212/2012, 213/2012 και 214/2012  διαταγές 

πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου του Ιωάννη Λουκάτου  ΚΑΤΑ  του ∆ήµου Κεφαλονιάς ως 

οιονεί καθολικού διαδόχου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων. 

     Οι επιδόσεις αυτές  έγιναν για δεύτερη φορά όπως τάσσει ο νόµος και οι προθεσµία για την 

άσκηση ανακοπής είναι 10 εργάσιµες ηµέρες.  Κατά την πρώτη  επίδοση η Οικονοµική Επιτροπή 

έλαβε απόφαση, φέρνοντας το θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως τη µη άσκηση ανακοπής χωρίς τη 

γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και η σχετική απόφαση µου κοινοποιήθηκε, µε αποτέλεσµα να 

µην είναι δυνατή εκ µέρους µου η άσκηση ενδίκων µέσων. 

     Ενόψει της ως άνω δεύτερης επίδοσης, χωρίς την οποία η διαταγή πληρωµής δεν µπορεί να 

τελεσιδικήσει, ενόψει της ύπαρξης σοβαρών  ουσιαστικών αλλά και νοµικών  λόγων, οι οποίοι µε 

πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις έχουν κριθεί από το δικαστήριο ως βάσιµοι και προκειµένου να 



διασφαλιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου ζητείται από την  Οικονοµική Επιτροπή να µου χορηγήσει 

εντολή για την άσκηση ανακοπών κατά των ως άνω διαταγών  πληρωµής. 

    Ζητείται επίσης να οριστεί δικαστικός επιµελητής για την επίδοση των ανωτέρω ανακοπών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά  
O κ. Ανδρέας Ζαπάντης σηµειώνει ότι έχει ήδη καταγραφεί  η άποψη του στις 263 και 277/2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής την οποία και επαναλαµβάνει (  πρέπει η εισήγηση της παραίτησης  από τα ένδικα µέσα 
να συνοδεύεται και από την γνωµάτευση της  Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που δεν προσκοµίσθηκε).  
Προσθέτει επίσης ότι  η Οικονοµική Επιτροπή  πρέπει να έχει ίδια θέση µε όλες τις παρόµοιες περιπτώσεις που 
έχουν παρουσιαστεί και  µέχρι τώρα έχει αποφασίσει για την λήψη όλων των ένδικων µέσων. 
 και ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή σύµφωνα µε την τοποθέτηση της Νοµικής Συµβούλου  υπάρχει 
υπόνοια  ότι οι φάκελοι των έργων είναι ελλιπείς ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Σαββαόγλου ψηφίζει την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας για την άσκηση των 
ανακοπών. 
Ο κ. Ευάγγελος Θεοφιλάτος προτείνει να µην ασκηθεί το ένδικο µέσο της ανακοπής όπως είχε αποφασίσει η 
Επιτροπή στις δύο προηγούµενες συνεδριάσεις της µε τις 263 και 277/2012 αποφάσεις της. 
Την πρότασή του ψηφίζουν οι κ. κ. Σπυρίδων Σαµούρης _Άγγελος Γαλάτης –Παπαδάτος Νικόλαος- Αποστολάτος 
Γεράσιµος . 
και  αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας :  

 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να µην  ασκηθεί το ένδικο µέσο της ανακοπής   κατά των ως άνω διαταγών  πληρωµής κ. Ιωάννη Λουκάτου από 

την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  7 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης διοικητικής προσφυγής και δικαστικής  προσφυγής .  
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     1926 /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης   (αποχώρησε)                                                                   
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην  ειδική σύµβουλο   του 

∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη   το 5 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης διοικητικής 

προσφυγής και δικαστικής  προσφυγής»   ανέφερε τα παρακάτω :  

 

Στις 19.12.2012 ο ∆ήµος µας έλαβε γνώση της µε αριθµό 64256/19505/18.12.2012 απόφασης 

του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  Με την εν λόγω απόφαση επιβλήθηκε στον ∆ήµο µας ως 

αναφέρεται σε αυτήν «πρόστιµο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ για την µη εφαρµογή του µε αριθ. 

πρωτ. 64873/19316/2011/18.05.2012 Σχέδιο Συµµόρφωσης του Τµήµατος Περιβάλλοντος ΠΕ 

Κεφαλληνίας ΠΙΝ, µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υφίσταται οδικό δίκτυο, οδικό έργο χωρίς 

περιβαλλοντική αδειοδότηση στην περιοχή του Όρµου Αθέρα Κεφαλληνίας, κατά παράβαση των 

άρθρων 8 και 30 του ν.4014/2011». 

Επί της ως άνω απόφασης ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µπορούσε να ασκήσει  σύµφωνα µε το 

άρθρο 227 και 238 του ν. 3852/2010 εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση της ή την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, ειδική διοικητική προσφυγή 



ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και 

Ιονίου.   

Επειδή υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία που  όριζε  ο  νόµος,  

ο  ∆ήµος   µας   έχει  ήδη  ασκήσει  την   από   31-12-2012  

προσφυγή του ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής 

Ελλάδος και Ιονίου σας. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως : 1) Εγκρίνετε την ήδη ασκηθείσα ενώπιον του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου από 

31.10.2012 ειδική διοικητική προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και 2) Εγκρίνετε την προβλεπόµενη 

από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας και ενώπιον του Αρµόδιου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου άσκηση 

του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής κατά της µε αριθµό 64256/19505/18.12.2012 απόφασης του 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου  :  

 
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

5. Εγκρίνει την ήδη ασκηθείσα ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου 

∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου από 31.10.2012 ειδική διοικητική προσφυγή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 

6. Εγκρίνει την προβλεπόµενη από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας και ενώπιον του Αρµόδιου ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της προσφυγής κατά της µε αριθµό 64256/19505/18.12.2012 

απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

3.  Ορίζει την ειδική σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μαρκέτου για την άσκηση της παραπάνω 

προσφυγής αµισθί. 

4.    Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή   των ως άνω προσφυγών. 

 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Α∆Α: ΒΕΙ6ΩΕ5-5ΕΛ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  8 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικαστικού Ε̟ιµελητή. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ  1926 / 18-01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (αποχώρησε)                                                                    
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο την ειδική σύµβουλο   του 

∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη   το 6ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή.»   

ανέφερε τα παρακάτω :  

Στις 11.01.2013 δηµοσιεύθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας οι 

µε αριθµούς 11/2013 και 12/2013 αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας (διαδικασία 

ασφαλιστικών) µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι µε αριθµό κατάθεσης 299/2012 και 300/2012 αιτήσεις 

αναστολής µας επί της επιβαλλόµενης από τον Σταύρο Κωνσταντινίδη (πολιτικό µηχανικό – 

συγκοινωνιολόγο) αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.» δυνάµει των από 20.11.2012 

κατασχετηρίων εγγράφων σε συνδυασµό µε τις µε αριθµούς 110/2012 και 112/2012 διαταγές 

πληρωµής.  

Επειδή  τις εν λόγω αποφάσεις θα πρέπει ο ∆ήµος µας να επιδώσει στον πληρεξούσιο 

δικηγόρο του κ. Σ. Κωνσταντινίδη, κ. Σταύρο Τραυλό κάτοικο Αργοστολίου και στο υποκατάστηµα της 

Τράπεζας Eurobank στο Αργοστόλι προκειµένου να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής 



εκτέλεσης σύµφωνα µε το διατακτικό των ως άνω αποφάσεων σας παρακαλούµε όπως ορίσετε 

αρµόδιο δικαστικό επιµελητή για την επίδοση αυτών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΚΑΤΑ . 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας :  

 
                                                ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

7. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ .  Παναγή Λιβιεράτο       για να επιδώσει στον 

πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Σ. Κωνσταντινίδη, κ. Σταύρο Τραυλό κάτοικο Αργοστολίου και στο 

υποκατάστηµα της Τράπεζας Eurobank στο Αργοστόλι τις εν λόγω αποφάσεις του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας προκειµένου να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης . 

       2.      Η αµοιβή των παραπάνω δικαστικών επιµελητών ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008  
                 
               υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  9 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση  διοικητικών  ̟ροσφυγών. 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ     1926 /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης                                                                      
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο την ειδική σύµβουλο   του 

∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου η οποία  εισηγούµενη   το 7 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση  διοικητικών  

προσφυγών.»   ανέφερε τα παρακάτω :  

Στις 19.10.2012 και στις 24.10.2012 ο ∆ήµος έλαβε γνώση των µε αριθµ. 

36456/11028/16.10.2012 και 1161/17.10.2012 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.  Κατά 

των εν λόγω αποφάσεων ο ∆ήµος µας άσκησε τις οριζόµενες από το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 

ειδικές διοικητικές προσφυγές ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.  Οι ως άνω προσφυγές υποβλήθηκαν ενώπιον του 

Γενικού Γραµµατέα για την µε αριθµό 36456/11028/16.10.2012 στις 05.11.2012 και για την µε αριθµό 

1161/17.10.2012 στις 08.11.2012. 

 Επειδή έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δύο (2) µηνών για την εξέταση αυτών από 

τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης συνεπώς σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 

συνεπάγεται σιωπηρή άρνηση αυτών. 



 Επειδή στο άρθρο 238 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι  «….Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νοµιµότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 

και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και 

τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.∆.Κ, …», σύµφωνα δε µε το άρθρο 151 του ν. 3463/2006 

«Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού  Γραµµατέα  

που  εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής 

του επόµενου άρθρου, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση της απόφασης ή την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής…»  σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την άσκηση των 

διοικητικών προσφυγών ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006.  

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της:: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου  :  

 
                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Εγκρίνει την άσκηση των παραπάνω  διοικητικών προσφυγών ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 

152 του ν. 3463/2006. 

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή των εν λόγω προσφυγών. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Α∆Α: ΒΕΙΩΩΕ5-Α0Κ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   
2012 βάσει των διατάξεων των  άρθρων   160 του ∆ΚΚ  και  2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.                                                      

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   1926 /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης (έχει αποχωρήσει)                                                                     
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης 

των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  εισηγούµενος   το  9 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 

«Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών 2013 και διάθεση πιστώσεων   προϋπολογισµού   2012 βάσει των διατάξεων των άρθρων   

160 και  2 της ΚΥΑ οικ. 47490/2012.»     ανέφερε τα παρακάτω :  

Σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 
«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος  Μαρτίου του 
επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν αποφάσεων  
χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της  υλοποίησης 
εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον  προϋπολογισµό του 
περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων 
ασφαλιστικών εισφορών». 
 
Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, 
για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής: 
«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις  συνεδριάσεις του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων 
των τοπικών συµβουλίων. 



β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής  ενέργειας ή 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και 
κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές  υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή  Κοινότητα, ως προς το 
ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση  των 
εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την 
άσκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. 
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών  
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρεσιών 
και µελετών.» 
 
 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα 
νοµικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε 
έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειµενικούς 
λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε 
απόφαση του, καµία δαπάνη, πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης 
των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.  
Ουσιαστικά δηλαδή µε τη διάταξη αυτή το µόνο που θα µπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση 
που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός, είναι οι δαπάνες µισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών 
κρατήσεων.  
Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ∆Κ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισµού, 
εφαρµόζονται για πληρωµή δαπανών, µόνο µέχρι την 31η Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 
(ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')  
Επειδή το οικονοµικό έτος 2012  έχει λήξει και δεν έχει ακόµα ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, 
µπορούµε  έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους, που αφορούν 
υποχρεωτικές δαπάνες.  
 
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσετε  τις παρακάτω πιστώσεις για την πληρωµή των  
υποχρεωτικών δαπανών  οι οποίες  είναι  ανάγκη να πληρωθούν άµεσα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Αριθ. Έκθεσης ηµεροµηνία ποσό αιτιολογία ΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

99 16/01/2013 3.659,91 Αντιπληµµυρικά έργα ∆.∆.- ∆ίκτυα οµβρίων  ( ΘΗΣΕΑΣ) 80.8122.37 

102 16/01/2013 6.288,39 Οδοποιία δρόµου Πλαγιάς Κακογγύλου Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ )  80.8122.69 

104 16/01/2013 92.988,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΒΥΤΙΟΥ 80.8121.02 

106 16/01/2013 8.483,33 Ανάπλαση χώρου παλαιού γηπέδου Ληξουρίου - ΘΗΣΕΑΣ 80.8122.105 

108 16/01/2013 5.438,89 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ∆.Α. (ΘΗΣΕΑΣ) 80.8122.127 

112 16/01/2013 48.355,69 Οδοποιία  ∆ήµου Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ) 80.8122.150 

     

119 16/01/2013 3.720,72 Βελτίωση κυκλοφορίας και βατότητας  δρόµων πόλης Αργοστολίου (ΘΗΣΕΑΣ)  80.8122.171 

120 16/01/2013 13.106,76 Μελέτη χάραξης Αιγιαλού παραλίας περιοχής Γοργότα Κοµητάτων  (ΘΗΣΕΑΣ )  80.8123.14 

122 16/01/2013 14.760,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆Ε ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 80.8123.16 

123 16/01/2013 14.760,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 80.8123.17 

126 17/01/2013 169.663,15 Οδοποιία πόλεως Ληξουρίου ( ΘΗΣΕΑΣ )  80.8122.167 

129 18/01/2013 74.800,00 Οδοποιία πόλεως Ληξουρίου ( ΘΗΣΕΑΣ ) [2η ΕΝΤΟΛΗ] 80.8122.167 

130 18/01/2013 9.826,59 
Μελέτη ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ Νεοχώρι Γαγιάνα - 1ο υποέργο:σύνταξη τοπογ/κών 
υποβάθρων για τη βελτίωση αγρ. οδού Νεοχωρίου - ΓΑΓΙΑΝΑ- ΘΗΣΕΑΣ  80.8122.184 

131 18/01/2013 9.174,73 Μελέτη χάραξης Αιγιαλού παραλίας περιοχής Γοργότα Κοµητάτων  ( ΘΗΣΕΑΣ )  80.8122.185 

132 18/01/2013 3.932,03 
Μελέτη χάραξης Αιγιαλού παραλίας περιοχής Γοργότα Κοµητάτων  ( ΘΗΣΕΑΣ ) -2η 
ΕΝΤΟΛΗ 80.8122.185 

133 18/01/2013 104.082,43 Οδοποιία ∆.∆. ∆.Α. 2ο υποέργο "Οδοποιία ∆.∆. Τρωϊαννάτων"  (ΘΗΣΕΑΣ) 30.7333.55 

134 18/01/2013 5.438,89 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων ∆.Α. (ΘΗΣΕΑΣ)   

135 18/01/2013 7.753,46 
Μελέτη  οµβροδεξαµενών και αλωνιού ΑΝΩ ΕΡΙΣΟΥ 3ο Υποέργο"συνταξη 
τοπογραφικών υπόβαθρων  περιοχής Τ.∆. ΚΑΡΥΑΣ ∆.Ε. Ερίσου ( ΘΗΣΕΑΣ )  8122.186 

136 18/01/2013 11.587,50 Οριστική µελέτη ύδρευσης Άσου -Τεύχη δηµοπράτησης  -ΘΗΣΕΑΣ 25.7412.17 

137 18/01/2013 77.400,00 ∆ηµοτικής Οδοποιίας   Ερίσου  (ΘΗΣΕΑΣ)  30.7323.34 

138 18/01/2013 34.873,39 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Μουσάτων (ΘΗΣΕΑΣ) 25.7331.01 

139 18/01/2013 24.137,86 Ολοκλήρωση γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.∆. Βασιλικάδων-ΘΗΣΕΑΣ 15.7336.01 

140 18/01/2013 3.275,22 Οδοποιία ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Χαλιωτάτων∆.Ε. ΣΑΜΗΣ  ( ΘΗΣΕΑΣ )  30.7323.05 

141 18/01/2013 31.268,71 Οδοποιία ∆.∆. ∆.Α. 2ο υποέργο "Οδοποιία ∆.∆. Τρωϊαννάτων"  (ΘΗΣΕΑΣ) 30.7333.55 

142 18/01/2013 3.380,57 Οδοποιία ∆.∆. Καραβόµυλου ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ ( ΘΗΣΕΑΣ )  30.7333.07 

143 18/01/2013 2.899,59 Οδοποιία ∆.∆.Πουλάτων ∆.Ε. ΣΑΜΗΣ (ΘΗΣΕΑΣ) 30.7323.08 

144 18/01/2013 12.758,20 Οδοποιία ∆ήµου λειβαθούς (ΘΗΣΕΑΣ) 30.7323.46 

145 18/01/2013 480,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

146 18/01/2013 954,55 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

147 18/01/2013 700,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

148 18/01/2013 1.430,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

149 18/01/2013 935,94 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

150 18/01/2013 4.358,02 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ] 80.8116.12 

151 18/01/2013 30,75 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

152 18/01/2013 30,75 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

153 18/01/2013 40,59 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

154 18/01/2013 972,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΕΛΑΣΤΙΚΑ] 80.8116.12 

155 18/01/2013 396,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΕΛΑΣΤΙΚΑ] 80.8116.12 



 
Στον προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους έχουν  προβλεφθεί όλες οι παραπάνω πιστώσεις. 
 Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρέωσης: από την 99 έως και την 144 -163-176-
177-178 και 237. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι για την ασφάλιση και  προµήθεια ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων του ∆ήµου  πρέπει να γίνουν διαγωνισµοί, ψηφίζει τις προτάσεις : 104-122-123-163-176-177και 178 
και έλαβε αφού έλαβε υπόψη της:: 
- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ    
- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10  
- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α’) 
- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β' 
- τον προϋπολογισµό του οικ.  Έτους  2012 
- Τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης  2013. 

   

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει και διαθέτει τις παραπάνω πιστώσεις  σε βάρος των  ΚΑ του προϋπολογισµού του προηγούµενου 
οικονοµικού έτους 2012  προκειµένου να πληρωθούν οι αναφερόµενες  υποχρεωτικές  δαπάνες.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
                                                             Σάββας  Σαββαόγλου 

156 18/01/2013 49,20 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

157 18/01/2013 43,05 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤ.] 80.8113.10 

158 18/01/2013 18,45 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

159 18/01/2013 18,45 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

160 18/01/2013 14,76 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80.8113.10 

161 18/01/2013 33,21 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΕΠΙΣΚ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] 80. 8113.10 

162 18/01/2013 6.150,00 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ] 80.8113.10 

163 18/01/2013 9.899,53 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΜΕΛΑΝΙΑ] 80.8116.12 

164 18/01/2013 59,96 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΙ] 80.8116.12 

165 18/01/2013 1.030,66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΙ] 80.8116.12 

166 18/01/2013 1.766,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΙ] 80.8116.12 

167 18/01/2013 1.739,73 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ] 80.8116.12 

168 18/01/2013 1.968,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ] 80.8116.12 

169 18/01/2013 1.063,20 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ-ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ] 80.8116.12 

170 18/01/2013 232,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΥΛΙΚΑ-ΜΟΥ∆ΗΛΟΣ] 80.8116.12 

171 18/01/2013 171,50 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΑΛΛΙΚΗ] 80.8116.12 

172 18/01/2013 64,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΑΛΛΙΚΗ] 80.8116.12 

173 18/01/2013 165,60 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΑΛΛΙΚΗ] 80.8116.12 

174 18/01/2013 323,39 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΑΛΛΙΚΗ] 80.8116.12 

175 18/01/2013 337,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΑΛΛΙΚΗ] 80.8116.12 

176 18/01/2013 1.804,43 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ] 80.8116.12 

177 18/01/2013 1.818,87 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 80.8116.12 

178 18/01/2013 967,69 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων[ΜΟΣΧΟΝΑΣ-ΓΡΑΦΙΚΗ] 80.8113.10 

179 18/01/2013 8.380,00 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΕΛΑΣΤΙΚΑ] 80.8116.12 

235 21/01/2013 27.945,03 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 80.8116.12 

236 21/01/2013 428,04 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων[ΚΑΥΣΙΜΑ] 80.8116.12 

237 21/1/2013 14.264,90 Αντικατάσταση σωληνώσεων Κολυµβητηρίου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) 80.8122.187 



                                                                                                                Α∆Α : ΒΕΙΕΩΕ5-ΚΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 2 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   22 η  Ιανουαρίου 2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11 / 2013 

 

   ΘΕΜΑ : Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισµού  ∆ ‘ τριµήνου 2012.       
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  22  η   Ιανουαρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Τρίτη             και ώρα 10 .00 το πρωί   , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ    1926  /18 -01 -2013  έγγραφη πρόσκληση του 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. Ευάγγελος   Θεοφιλάτος                                                                 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης                                                             ∆ηµήτριος    Πυλαρινός                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης (αποχώρησε)                                                                     
4. Γεράσιµος Αποστολάτος 
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης 
6. Νικόλαος Παπαδάτος  
7. Άγγελος Γαλάτης 
8. Σάββας Σαββαόγλου 
 
Ο Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον  Προϊστάµενο της 

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών   του ∆ήµου κ.  Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος  εισηγούµενος;   το 8 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: 

«Έκθεση υλοποίησης Προϋπολογισµού  ∆ ‘ τριµήνου 2012»      ανέφερε τα παρακάτω :  

  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. 
 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 
3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, 
υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του 
δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης 
των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να 
εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, 
εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και 
αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο 
προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει 



να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
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 βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί  την Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω  
εισήγηση σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2012  καθώς επίσης 
και την αριθ. 73/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους  
2012   και εγκρίθηκε µε την αριθ.  µε το υπ αρίθµ  4183/503  26-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
έγκρισης του Προϋπολογισµού 2012  να προβεί  στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆΄ 
τριµήνου του έτους  2012. 

     

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης Ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  
Στο κλείσιµο του 2ου έτους του ∆ήµου Κεφαλονιάς και της εφαρµογής του «Καλλικράτη» αναδεικνύεται µε το πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο ο ρόλος της τοπικής διοίκησης ως προέκτασης του αστικού κράτους. Είναι γεγονός ότι 
παρότι έχει περικοπή η χρηµατοδότηση από το κρατικό προϋπολογισµό  πάνω από 60%, υπάρχει µεγάλη ροή 
προς συνταξιοδότηση, απαγόρευση προσλήψεων εντούτοις παίρνουν καινούργιες αρµοδιότητες από το κράτος. 
Με βάση τα στοιχεία κλεισίµατος του έτους διαπιστώνουµε ότι πρώτη προτεραιότητα της ∆ηµοτικής αρχής(Ν∆-
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)-µε την ουσιαστική συναίνεση της µείζονος αντιπολίτευσης(ΠΑΣΟΚ) και την 
συνδιοίκηση µε την «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»(ΣΥΡΙΖΑ-∆ΗΜΑΡ)- ήταν το κτύπηµα της εργατικής δύναµης, 
ως συνέπεια της υλοποίησης των κατευθύνσεων ΕΕ.,τρόικας, συγκυβέρνησης. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
είναι η µείωση των µισθών των εργαζοµένων πάνω από 30%, η απλήρωτη εργασία, οι ελαστικές σχέσεις 
εργασίας (προγράµµατα «κοινωφελούς» εργασία µέσω ΜΚΟ), η µη πρόσληψη εργαζοµένων παρά τις 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, οι απολύσεις, η µη πληρωµή στους εργαζόµενους της επιδότησης πρώτης 
κατοικίας κ.α. 
Τα παραπάνω µαζί µε την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που είτε υλοποιήθηκαν είτε σχεδιάζονται, όπως οι 
λειτουργίες της Μελισσάνης και ∆ρογκαράτης, το Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγίας Ευφηµίας, η διαχείριση 
απορριµµάτων, αλλά και της επιβολής ή της αύξησης δηµοτικών τελών και φόρων είναι µερικά από τα στοιχεία 
που συνθέτουν την αντιλαϊκή κατεύθυνση υλοποίησης του προϋπολογισµού του 2012. 
Επισηµαίνουµε µερικά σηµεία : 
1.Εισπραχθέντα Τακτικά Έσοδα του 2011 ήταν 18.630.257 έναντι 15.360.662 του 2012, δηλαδή -3.269.595 ή -
21.29%. 
Αυτό οφείλεται στις Εισπραχθέντες Επιχορηγήσεις που το 2011 ήταν 9.989.484 και το 2012 ήταν 7.638.447, 
δηλαδή -2.351.037 ή -30.77%. 
2.Πληρωθέντα έξοδα ήταν το 2011 18.143.889, το 2012 ήταν 19.222.393, δηλαδή +1.078.504 ή +5.94%. 
3.Προυπολογισθέντα Έσοδα 2011: 70.159.448, εισπραχθέντα έσοδα 2011 :29.973.685, δηλαδή στο 42.72% 
επί του προϋπολογισµού. 
Προϋπολογισθέντα Έσοδα 2012: 71.319.832, εισπραχθέντα έσοδα 2012 : 28.364.111, δηλαδή στο 39.77% 
επί του προϋπολογισµού. 
 
Με τα παραπάνω αποδεικνύεται η µεγάλη περικοπή  που έχει γίνει σε υπηρεσίες προς τον λαό της Κεφαλονιάς, 
παρά τις τεράστιες αυξήσεις φορολογίας που έχουν επιβληθεί τόσο από το κράτος, όσο και από τον ∆ήµο, αν 
συνυπολογίσουµε και την κατακρεούργηση  µισθών και συντάξεων.  
Είναι πρωταρχικής σηµασία ζήτηµα για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα η συµµετοχή στα σωµατεία, τις 
λαϊκές επιτροπές για να αποκρουστεί αυτή η πολιτική, να οργανωθεί η αντεπίθεση που θα διεκδικήσει τον 
τεράστιο πλούτο που υπάρχει από την κλοπή της αξίας της εργατικής δύναµης που κάνουν οι καπιταλιστές, µε τις 
πλάτες του πολιτικού προσωπικού τους σε τοπική διοίκηση, κυβέρνηση, ΕΕ. 
Με λαϊκή συµµαχία και λαϊκή οικονοµία για να αλλάξει τάξη στην εξουσία. 
Για αυτό καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
 



 
και  αφού έλαβε υπόψη της: 
 

− 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 αριθ. 73/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του 
έτους  2012   και εγκρίθηκε µε την αριθ.  µε το υπ αρίθµ  4183/503  26-04-2012 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού 2012 .    

− την εισήγηση  του Προϊστάµενου της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου σχετικά µε την Έκθεση 
Εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  ∆  τριµήνου του έτους  2012. 

 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Καταρτίζει την Έκθεση Εκτέλεσης του προϋπολογισµού του  ∆΄ τριµήνου του έτους  2012 , ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού Εσόδων  ∆ ¨τριµήνου του έτους  2012 , εµφανίζονται στον 
συνηµµένο πίνακα 1 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆απανών  ∆¨ τριµήνου του έτους  2012 εµφανίζονται στον 
συνηµµένο πίνακα 2 και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Γ Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                     
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
                                             
                                                               Σάββας  Σαββαόγλου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ  ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/10/2012 - 31/12/2012 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

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

0 Τακτικά έσοδα 21.343.833 4.270.914 20,01 4.167.262 19,52 97,57 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 1.405.455 215.701 15,35 128.726 9,16 59,68 
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 90.000 36.111 40,12 36.111 40,12 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώµατα 6.017.000 1.303.882 21,67 1.285.972 21,37 98,63 

4 
Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα 
και παροχή υπηρεσιών 3.513.700 530.751 15,11 531.984 15,14 100,23 

5 Φόροι και εισφορές 610.500 134.280 22,00 134.280 22,00 100,00 
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 9.591.168 2.019.008 21,05 2.019.008 21,05 100,00 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 116.009 31.180 26,88 31.180 26,88 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 26.575.291 4.575.120 17,22 4.002.476 15,06 87,48 

11 
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και 
ακίνητης περιούσιας 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0! 

12 
Επιχορηγήσεις για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 10.185.432 222.698 2,19 222.698 2,19 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές 
δαπάνες 14.878.859 3.660.818 24,60 3.660.818 24,60 100,00 

14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 10.000 0 0,00 0 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 1.211.000 652.418 53,87 80.773 6,67 12,38 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 290.000 39.187 13,51 38.187 13,17 97,45 

2 
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 
ετών 2.908.405 607.063 20,87 45.645 1,57 7,52 

21 Τακτικά έσοδα 1.994.601 599.778 30,07 38.360 1,92 6,40 
22 Έκτακτα έσοδα 913.804 7.285 0,80 7.285 0,80 100,00 

3 
Εισπράξεις από δάνεια και 
απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.386.985 -27.636 -0,29 59.886 0,64 -216,70 

31 Εισπράξεις από δάνεια 3.104.078 0 0,00 0 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

32 
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 6.282.907 -27.636 -0,44 59.886 0,95 -216,70 

4 
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και 
τρίτων 4.322.939 1.063.919 24,61 1.063.919 24,61 100,00 

41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 4.154.939 977.144 23,52 977.144 23,52 100,00 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 168.000 86.775 51,65 86.775 51,65 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 3.523.524           

  Σύνολα εσόδων 68.060.976 10.489.379 15,41 9.339.188 13,72 89,03 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ           
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ         

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/10/2012 - 31/12/2012

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 32.867.627 2.956.591 1.111,67 5.962.455 18,14 5.933.423 6.479.904 19,72 108,68

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 9.856.520 118.536 8.315,23 1.831.534 18,58 1.722.067 1.996.430 20,25 109,00

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.674.100 139.627 1.198,98 431.420 25,77 395.466 426.016 25,45 98,75

62 Παροχές τρίτων 4.333.774 474.708 912,93 800.842 18,48 744.468 771.500 17,80 96,34

63 Φόροι - τέλη 103.000 27.483 374,78 24.183 23,48 24.183 24.183 23,48 100,00

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 619.000 41.763 1.482,17 59.816 9,66 43.308 46.016 7,43 76,93

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 5.853.811 35.824 16.340,28 516.057 8,82 515.720 515.720 8,81 99,93

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 2.178.300 381.476 571,02 404.699 18,58 367.215 462.498 21,23 114,28

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.202.123 1.708.168 480,17 1.862.326 22,71 2.118.362 2.234.907 27,25 120,01

68 Λοιπά Έξοδα 47.000 29.005 162,04 31.578 67,19 2.634 2.634 5,60 8,34

7 Επενδύσεις 18.090.924 811.688 2.228,80 615.705 3,40 394.178 417.702 2,31 67,84

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 643.890 92.231 698,13 46.069 7,15 41.174 50.342 7,82 109,28

73 Έργα 15.036.253 654.395 2.297,73 496.396 3,30 332.217 346.573 2,30 69,82

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 2.410.781 65.062 3.705,38 73.240 3,04 20.787 20.787 0,86 28,38

75 

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

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 17.138.831 1.871.756 915,66 2.006.802 11,71 1.553.486 1.744.180 10,18 86,91

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 12.933.391 692.927 1.866,49 828.000 6,40 375.663 444.592 3,44 53,69

82 Αποδόσεις 4.205.440 1.178.829 356,75 1.178.803 28,03 1.177.823 1.299.588 30,90 110,25

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 0 #∆ΙΑΙΡ/0! #∆ΙΑΙΡ/0!

9 Αποθεµατικό -36.406                 

  Σύνολα δαπανών 68.060.976 5.640.034 1.206,75 8.584.963 12,61 7.881.087 8.641.787 12,70 100,66

 


