
                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Α∆Α: ΒΛ1ΠΩΕ5-4ΡΟ                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                    
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  τακτικής    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  235  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                       
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                              
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                      
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                     
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , έδωσε τον λόγο στον  

Προϊστάµενο   του τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη    ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1924 23/10/2013 123,45 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 20. 6641 182.754,88 
1925 23/10/2013 144,35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10.6654.01 6.158,63 
1926 23/10/2013 143,24 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10.6654.01 6.158,63 
1927 23/10/2013 148,30 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10.6654.01 6.158,63 
1928 23/10/2013 147,23 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10.6654.01 6.158,63 
1929 23/10/2013 149,08 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 224,50 
1930 23/10/2013 144,35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ 10. 6661 224,50 
1931 23/10/2013 98,20 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1932 23/10/2013 149,46 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1933 23/10/2013 149,98 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1934 23/10/2013 149,08 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1935 23/10/2013 149,83 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1936 23/10/2013 154,30 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1937 23/10/2013 149,08 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΗΣ 35. 6662 283,04 
1938 23/10/2013 49,99 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1939 23/10/2013 148,50 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1940 23/10/2013 21,09 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1941 23/10/2013 37,25 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1942 23/10/2013 100,02 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1943 23/10/2013 300,39 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1944 23/10/2013 40,00 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1945 23/10/2013 61,05 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6671 14.465,12 
1946 23/10/2013 114,99 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6699 205,86 
1947 23/10/2013 138,93 ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΕΩΝ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 20. 6699 205,86 

1952 29/10/2013 984,26 
Ηλεκτροφωτισµός Κοινοχρήστων 
χώρων[ΕΓΓΡΑΦΑ ∆Ε∆∆ΗΕ] 

20. 
7336.07 5.854,74 

1956 30/10/2013 36,90 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΠΕΤΡΑΤΟΥ,ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 221/2013 
ΑΠΟΦ.ΟΙΚ/ΗΣ] 00. 6116 294,97 

1957 30/10/2013 146,00 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 

20. 
6662.01 8.512,27 

1958 30/10/2013 147,40 

Προµήθεια υλικών συντήρησης - επισκευής 
εγκαταστάσεων υπηρεσίας καθαριότητας [ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΩΝ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ] 

20. 
6662.01 8.512,27 

1959 30/10/2013 125,30 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20. 6262 4.046,09 

1960 30/10/2013 146,75 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)  ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Τ. Κ. ΘΗΝΙΑΣ 20. 6262 4.046,09 

1961 30/10/2013 149,73 
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και 
έτοιµου χλοοτάπητα ΠΑΓΙΑ  Τ. Κ ΘΗΝΙΑΣ 20. 6262 3.441,90 

1962 30/10/2013 60,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων ΠΑΓΙΑ  Τ .Κ   ΘΗΝΙΑΣ 10. 6662 12.259,79 

1963 30/10/2013 147,13 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ  Τ. Κ. ΘΗΝΙΑΣ 10. 6662 12.259,79 

1964 30/10/2013 144,58 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ  Τ. Κ. ΘΗΝΙΑΣ 10. 6662 12.259,79 

1965 30/10/2013 146,50 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ  Τ. Κ. ΘΗΝΙΑΣ 10. 6662 12.259,79 



1966 30/10/2013 80,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ  Τ. Κ. ΘΗΝΙΑΣ 10. 6662 12.259,79 

1967 30/10/2013 3,00 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΠΑΓΙΑ.  ΚΩΝ.  
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 

20. 
6682.03 14.810,81 

1968 30/10/2013 148,15 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού   ΠΑΓΙΑ   
ΚΩΝ.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 

20. 
6682.03 14.810,81 

1969 30/10/2013 117,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΑΓΙΑ 
ΚΩΝ.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6661 107,50 

1970 30/10/2013 57,45 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ.  
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 

20. 
6682.03 14.810,81 

1971 30/10/2013 150,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων  
ΠΑΓΙΑ ΚΩΝ.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6613 49.841,01 

1972 30/10/2013 31,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 
ΠΑΓΙΑ   ΚΩΝ.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ 10. 6613 49.841,01 

1973 30/10/2013 745,00 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 35. 6699 11.977,61 

1974 30/10/2013 215,25 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού. 10. 6673 2.560,55 

1975 30/10/2013 3.187,22 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός. 10. 7133 242,55 

1976 30/10/2013 36,90 

Συντήρηση και επισκευή σκευών, επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού 

10. 6265 5.047,84 

1977 30/10/2013 34,00 
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού. 10. 6673 2.526,55 

1978 30/10/2013 57,90 Προµήθεια ζωοτροφών  70.6654.02 2.903,10 

1980 30/10/2013 69,29 
Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 49.771,72 

1981 30/10/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε Ελειού-Πρόννων). 20. 6641 177.754,88 

1982 30/10/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε.Παλικής). 20. 6641 172.754,88 

1983 30/10/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (∆.Ε.Αργοστολίου). 20. 6641 167.754,88 

1984 30/10/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 20. 6641 157.754,88 

1985 30/10/2013 5.000,00 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων ∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ 20. 6641 157.754,88 

1986 30/10/2013 1.008,39 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

1987 30/10/2013 4.727,05 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

1988 30/10/2013 3.748,50 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός Ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.766,03 

1989 30/10/2013 120,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 



1990 30/10/2013 411,10 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός Ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.766,03 

1991 30/10/2013 50,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

1992 30/10/2013 1.078,87 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

1993 30/10/2013 33,00 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

1994 30/10/2013 2.452,12 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός Ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.766,03 

1995 30/10/2013 1.795,80 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

1996 30/10/2013 300,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

1997 30/10/2013 3.280,00 
Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων 20. 6673 20.600,00 

1998 30/10/2013 1.153,10 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

1999 30/10/2013 479,70 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

2000 30/10/2013 270,60 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  ( 
ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )  20. 6264 7.915,30 

2001 30/10/2013 1.216,47 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός Ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.766,03 

2002 30/10/2013 417,50 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

2003 30/10/2013 1.020,90 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων που 
απασχολούνται στην υπηρεσία αποκοµιδής 
απορριµµάτων  ( ο παρών Κωδικός 
χαρακτηρίζεται δεκτικός Ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6263 2.766,03 

2004 30/10/2013 1.949,55 

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων   ( ο παρών 
Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων 
προπληρωµής )  20. 6672 8.719,73 

2005 30/10/2013 590,40 Μεταφορές εν γένει 20. 6414 3.938,20 

2006 30/10/2013 1.900,00 
Λοιπά έξοδα τρίτων-Ανάθεση εργασιών  
εφαρµογής προγράµµατος προστασίας 70.6162.22 0,00 



 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταψηφίζει συνολικά την εισήγηση. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης ψηφίζει τις προτάσεις: από την 1924 έως 1958 την 1960 από 19662 έως και 

1973 από 1981 έως 1985 και από 2008 έως και 2014. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις προτάσεις για όλες τις ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ και την 

2006/2013 πρόταση. 

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  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

αδέσποτων σκύλων 

2008 31/10/2013 7.237,01 

Προµήθεια ειδικών επίπλων [ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.02 7.762,99 

2009 31/10/2013 1.076,25 

Προµήθεια  σκιάστρων [ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.02 6.686,74 

2010 31/10/2013 3.382,50 

Προµήθεια   ηλεκτρονικών µηχανηµάτων και 
ηλεκτρονικών υπολογιστών [ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.03 11.617,50 

2011 31/10/2013 2.706,00 
Προµήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ [ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.03 8.911,50 

2012 31/10/2013 313,65 

Προµήθεια ηλεκτρικού  ψυγείου και ηλεκτρικής 
σκούπας [ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ] 15.7425.03 8.597,85 

2013 31/10/2013 492,00 
Προµήθεια τηλεφωνικού  κέντρου[ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.03 8.105,85 

2014 31/10/2013 307,50 

Προµήθεια πινακίδας ενηµέρωσης  [ΓΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ] 15.7425.03 7.798,35 

 
2015 31/10/2013 1.383,75 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  10.6662 8.676,04 

2016 31/10/2013 2.200,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 10.6662 8.676,04 

2017 31/10/2013 2.091,00 
Εργασίες επισκευής και συντήρησης ∆ηµοτικών 
κτιρίων δηµοτικών κοινοτήτων. 10.6261.01 1.656,95 

2019 31/10/2013 7.290,00 
Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντήρηση 
σχολικών κτιρίων. 70.6711.02 0,00 

2020 31/10/2013 220,00 
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού για 
συµµετοχή σε συνέδρια και σεµινάρια. 00.6073 4.080,00 



                    
                            
 
 
 

                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Α∆Α: ΒΛ1ΠΩΕ5-ΠΒ9            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  236  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ανακοπής και Αίτησης Αναστολής κατά της αρίθ. 1871/2013                            

∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                     
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                              
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος   

το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση άσκησης ανακοπής και Αίτησης Αναστολής κατά 

 της αρίθ. 1871/2013    ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών.» Έθεσε υπόψη της  

Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου  

που έχει ως εξής: 

Την 14.10.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας πρώτο (Α) εκτελεστό απόγραφο της µε αριθµό 

1871/2013  ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών µε την οποία ο ∆ήµος µας υποχρεώνεται να 

καταβάλλει στην εδρεύουσα στην Πάτρα και τελούσα υπό εκκαθάριση οµόρρυθµη εταιρεία µε την 

επωνυµία «ΑΦΟΙ ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΥΒΕΛΑ Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται το χρηµατικό ποσό των 

3.343,87 ευρώ αναλυόµενο ως έξης : α) για κεφάλαιο απαιτήσεως το χρηµατικό ποσό των 3.065,87 

ευρώ και το ποσό αυτό νοµιµότοκα από την 15.10.2013  και µέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως, β) το ποσό 

των 165 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη και γ) το ποσό των 3.00 ευρώ για λήψη απογράφου, 

έξοδα αντιγράφου, δ) για επίδοση της µε αριθµό 1871/2013 διαταγής πληρωµής το χρηµατικό ποσό των 

30 ευρώ και ε) για σύνταξη της από 08.10.2013  επιταγής προς εκτέλεση το χρηµατικό ποσό των 80 

ευρώ. 



H ως άνω διαταγή πληρωµής αφορά απαίτηση των ετών 2009 και 2010 και δηµιουργήθηκε 

από την ανάθεση υπηρεσίας στην αιτούσα οµόρρυθµη εταιρεία για την αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 

των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Πυλαρέων. 

Επί της ως άνω διαταγής πληρωµής υπάρχουν ουσιαστικοί και νοµικοί λόγοι για τους οποίος ο 

∆ήµος µας δύναται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πατρών.    

 Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 71 του ν. 3852/2010 παρ. 1 περ. ιγ  

αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε : α) την άσκηση ανακοπής κατά 

της µε αριθµό 1871/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Πατρών, β) την άσκηση αίτησης 

αναστολής κατά της µε αριθµό 1871/2013 διαταγής πληρωµής, γ) τον ορισµό δικαστικού επιµελητή του 

Πρωτοδικείου Πατρών για την επίδοση των ως άνω δικογράφων και δ) τον ορισµό της επί πάγιας 

αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκης Χριστοφοράτου για την άσκηση της παραπάνω 

ανακοπής και αίτησης αναστολής καθώς και την συζήτηση αυτών στην ορισθείσα δικάσιµο και σε κάθε 

µετ΄αναβολή δικάσιµο  ή σε περίπτωση κωλύµατός της τον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό.  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει   εφόσον έχουν γίνει οι εργασίες από την παραπάνω εταιρεία να µην 

ασκηθούν ένδικα µέσα αλλά να εξοφληθούν άµεσα τα οφειλόµενα στον δικαιούχο και ψηφίζει την 

πρότασή του. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε το σκεπτικό του κ. Ζαπάντη, επειδή όµως ο νόµος ορίζει ότι ο 

∆ήµος πρέπει ασκεί όλα τα ένδικα µέσα ψηφίζει την εισήγηση. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης σηµειώνει επειδή δεν έχουν γίνει όλες οι νόµιµες διαδικασίες (αποφάσεις 

συλλογικών οργάνων) για την ανάθεση των παραπάνω εργασιών αλλά µόνο  προφορικές  

συνεννοήσεις ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1 Εγκρίνει  την άσκηση ανακοπής κατά της µε αριθµό 1871/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 
Πατρών. 
 2) Εγκρίνει την άσκηση αίτησης αναστολής κατά της µε αριθµό 1871/2013 διαταγής πληρωµής. 
3) Ορίζει τον δικαστικό  επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών κ. Ιωάννη Χρονόπουλο για την επίδοση 
των ως άνω δικογράφων . 
4) Ορίζει την επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την 
άσκηση της παραπάνω ανακοπής και αίτησης αναστολής καθώς και την συζήτηση αυτών στην 
ορισθείσα δικάσιµο και σε κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο  ή σε περίπτωση κωλύµατός της τον δικηγόρο 
Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό. 
5) Η αµοιβή του    παραπάνω δικαστικού   επιµελητή   ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 2008  
υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης. 
5) Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου σε περίπτωση παράστασής του  θα γίνει µε 
βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Α∆Α: ΒΛ1ΟΩΕ5-Κ8Ψ                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  237  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση Αίτησης Αναστολής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της 

9913/863&(9230/789) /2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                               
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                              
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

 το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση Αίτησης Αναστολής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

 Πατρών κατά της 9913/863&(9230/789) /2013 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την  

εισήγηση της προϊσταµένης της Νοµική Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής : 

Την 02.07.2013 κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο η µε αριθ. πρωτ. : 9913/863&(9230/789)/2013 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε την 

οποία και για όσους λόγους αναφέρονται σε αυτή ακυρώθηκε η µε αριθµό 87/2013 απόφαση του 

∆ηµοτικού  Συµβουλίου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε αίτηµα της οµόρρυθµης 

εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως νόµιµα εκπροσωπείται, για επέκταση του ήδη 

υπάρχοντος καταστήµατος λιανικού εµπορίου τροφίµων – super market που λειτουργεί στην Κρανιά 

Αργοστολίου. 

 Κατά της εν λόγω απόφασης ο ∆ήµος µας έχει ήδη ασκήσει ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 

Πατρών το ένδικο βοήθηµα της αίτησης ακύρωσης. 



 Κατόπιν της άσκησης της αίτησης ακύρωσης συντρέχουν βάσιµοι νοµικοί λόγοι για την άσκηση 

του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης  αναστολής κατά της εν λόγω απόφασης. 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή Σας ως αρµόδιο όργανο 

σύµφωνα µε το άρθρο 71 παρ. 1 περ. (ιγ) να χορηγήσει σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση προκειµένου 

να κατατεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών αίτηση αναστολής κατά της µε αριθ. πρωτ. : 

9913/863&(9230/789)/2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη 

Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατός της τον δικηγόρο Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό. 

 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση πως όταν ήλθε το εν λόγω θέµα 

προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είχαν ακόµη κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 

αδειοδότηση στην αρµόδια Υπηρεσία αδειοδοτήσεων του ∆ήµου. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                                       ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Χορηγεί  εντολή – εξουσιοδότηση προκειµένου να κατατεθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Πατρών αίτηση αναστολής κατά της µε αριθ. πρωτ. : 9913/863&(9230/789)/2013 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου στην επί πάγια 
αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου και σε περίπτωση κωλύµατός της τον δικηγόρο 
Πατρών κ. ∆ηµήτρη Γιαννακό. 
2) Ο καθορισµός της αµοιβής του  παραπάνω δικηγόρου σε περίπτωση παράστασής του  θα γίνει µε 
βάση τις νόµιµες δικηγορικές αµοιβές, όπως προσδιορίζονται  από την ισχύουσα ΚΥΑ 
1117864/2297/Α0012/7-12-2007 Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και ∆ικαιοσύνης.   
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              Α∆Α: ΒΛ1ΟΩΕ5-∆ΞΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  238  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : «Ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

στην συζήτηση της  έφεσης  κατά της υπ. αριθµ. 329/0052/1.3.2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτού 

Υπουργού Οικονοµικών» 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                              
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος   

το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανάθεση εκπροσώπησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ενώπιον 

 του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην συζήτηση της  έφεσης  κατά της υπ. αριθµ. 329/0052/1.3.2012 

 Αποφάσεως του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής  

Επιτροπής τα παρακάτω: 

 Με την αριθµ. 55/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς είχε 
ανατεθεί η ανωτέρω υπόθεση στην εταιρεία «Σ.Ν. Μπρέγιαννος-Γ.Ν.Μπρέγιαννος ΑΕ∆Ε» και µε την 
αριθµ. 181/2012 απόφαση του ∆.Σ. είχε καθορισθεί η αµοιβή της εν λόγω εταιρείας. 
 Σύµφωνα µε το αριθµ. 382/2013 έγγραφο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Ι ΤΜΗΜΑΤΟΣ καλούµαστε 
,µέσω του εκπροσώπου µας, να παραστούµε στην συζήτηση της εφέσεως την Τρίτη 05/11/2013. 
 Ενόψει τούτων και σε συνέχεια των παραπάνω αναφεροµένων αποφάσεων προτείνεται  λόγω  
της εξειδικευµένης γνώσης και εµπειρίας που απαιτείται στο χειρισµό της σχετικής υποθέσεως, η 
ανάθεση της εκπροσώπησης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς (παράσταση κατά την συζήτηση της εφέσεως) 
στην εταιρεία «Σ.Ν.Μπρέγιαννος – Γ.Ν.Μπρέγιαννος Α.Ε.∆.Ε.» 
Συνηµµένα: α)Κλήση Ελεγκτικού Συνεδρίου 
                     β)Έγγραφο «Σ.Ν.Μπρέγιαννος – Γ.Ν.Μπρέγιαννος Α.Ε.∆.Ε.» 
                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  
     

 



 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης καταρχήν ζητάει από την Υπηρεσία να του δοθούν α) η 329/0052/1.3.2012 

Αποφάσεως του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών β) η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν 

έχει εκδοθεί γ) την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων και δ) την νέα απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµικών εάν έχει εκδοθεί. Στην συνέχει δηλώνει ότι ψηφίζει µε επιφύλαξη το θέµα για τους 

παρακάτω λόγους: α) ∆εν υπάρχει ενηµέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο β)  Ενώ το έγγραφο 

από την εταιρία για την συζήτηση της έφεσης του ∆ήµου στο Ελεγκτικό Συνέδριο εισήλθε στον ∆ήµο  

από 17-9-13 έρχεται για συζήτηση την 1/11 και εκτός ηµερησίας διάταξης. 

γ) ∆εν υπάρχουν στην εισήγηση όλα τα παραπάνω στοιχεία που ανέφερε για να έχουν πλήρη εικόνα 

της υπόθεσης. 

Ο κ. Νικόλαος Σαµούρης συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαπάντη και ψηφίζει µε επιφύλαξη την 

εισήγηση για όλους τους παραπάνω λόγους. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι ψηφίζει την εισήγηση γιατί το θέµα είναι σοβαρό ,µε όλες όµως  

τις παραπάνω παρατηρήσεις του κ. Ζαπάντη. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Αναθέτει στους δικηγόρους : 

Α) Σωτήριο Μπρέγιανο δικηγόρο Αθηνών της δικηγορικής εταιρείας ΄΄Σ.Ν. Μπρέγιαννος – Γ.Ν. 

Μπρέγιαννος ΑΕ∆Ε΄΄. 

Β) Μαριλένα Μουζακίτη δικηγόρο Αθηνών συνεργάτιδα της ανωτέρω δικηγορικής εταιρείας ,  

ενεργούντες είτε από κοινού , είτε κεχωρισµένος έκαστος,  να παραστούν ενώπιον του Ι τµήµατος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την δικάσιµο τις 5-11-2013 ή σε κάθε µετ αναβολής δικάσιµο και να 

εκπροσωπήσουν τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 2-04-2012 και µε αριθ. κατάθεσης 

76/2012 εφέσεως κατά της  329/0052/1.3.2012 Αποφάσεως του Αναπληρωτού Υπουργού Οικονοµικών, 

να καταθέσουν υπόµνηµα προς υποστήριξη της εν λόγω υποθέσεως και να προβούν σε κάθε νόµιµη 

ενέργεια προς υποστήριξη των απόψεων και θέσεων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

2.  Η αµοιβή των παραπάνω υπηρεσιών θα καθοριστεί µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα 
µε την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006. 
 

 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 



                                                                              Α∆Α: ΒΛ14ΩΕ5-ΓΓ4 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  239  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της µε αριθµό 372/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                         
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                     
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 2ο θέµα  

εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για επίδοση της µε αριθµό 372/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προισταµένης της 

Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

 

 Στις 04.03.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου η από 20.12.2012 και µε 

αριθµό κατάθεσης 120/2012 αγωγή της κας. Κωνσταντίνας Θεοδωράτου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Με την εν λόγω αγωγή η κ. Θεοδωράτου  ζητούσε να της καταβληθεί νοµιµότοκα, συνολικά το 

χρηµατικό ποσό των 2.500 ευρώ από την επίδοση της ως άνω αγωγής.  

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η µε αριθµό 372/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου µε την οποία απορρίφθηκε η µε αριθµό κατάθεσης 120/2013 αγωγή της κ. Θεοδωράτου. 

 Προκειµένου να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες η κ. Θεοδωράτου σας παρακαλούµε 

όπως ορίσετε ∆ικαστικό Επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για να επιδώσει νόµιµα την µε 

αριθµό 372/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου 



 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν υπάρχει καθόλου ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί υπάρχει παντελή έλλειψη ενηµέρωσης για το 

θέµα από την αρµόδια Υπηρεσία µε την απόλυτη ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Σαββαόγλου ζητάει  για τις επόµενες συνεδριάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής  στις εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας να περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις των 

υποθέσεων για να λαµβάνει πλήρη  γνώση η Επιτροπή. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ορίζει την  ∆ικαστική Επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αριστέα Βικάτου  για να 

επιδώσει νόµιµα την µε αριθµό 372/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου . 

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

υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

3) Στις εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας να περιλαµβάνονται και οι αποφάσεις των υποθέσεων για να 

λαµβάνει πλήρη  γνώση η Επιτροπή. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Α∆Α: ΒΛ1ΟΩΕ5-ΨΩΘ                        

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  240  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Ορισµός ∆ικαστικού  Επιµελητή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                        
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                 
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                       
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος   

το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός ∆ικαστικού Επιµελητή ενώπιον του Ειρηνοδικείου  

Αργοστολίου» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Προισταµένης της Νοµικής 

Υπηρεσίας κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής: 

         Στις  11 Μαρτίου 2013 συζητήθηκε  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  α) η από 22-12-2010  

αγωγή της εταιρίας «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ»  κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου  για ποσό 7.143,38  έτους 

2006  και β) η από 22-12-2010 αγωγές της εταιρίας  «Ι. Μαρούλης  ΑΕ»  κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού-

Πρόννων για ποσό 4.580,07€ έτους 2006. 

        Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό επιµελητή προκειµένου να 

κοινοποιηθούν οι ως άνω αποφάσεις στον ενάγοντα ώστε να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί δεν υπάρχει καθόλου ενηµέρωση για το εν λόγω θέµα. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ΑΠΕΧΕΙ της διαδικασίας γιατί υπάρχει παντελή έλλειψη ενηµέρωσης για το 

θέµα από την αρµόδια Υπηρεσία µε την απόλυτη ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 



  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Ορίζει την   ∆ικαστική  Επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Αιµιλία Γιαννοπούλου  για να 

επιδώσει νόµιµα τις παρακάτω αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου  που συζητήθηκαν τις 110-3-

2013 και αναλυτικά: 

α)για την  από 22-12-2010  αγωγή της εταιρίας «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΕ»  κατά του πρώην ∆ήµου Ερίσου  

για ποσό 7.143,38  έτους 2006  . 

 β) για την  από 22-12-2010 αγωγές της εταιρίας  «Ι. Μαρούλης  ΑΕ»  κατά του πρώην ∆ήµου Ελειού-

Πρόννων για ποσό 4.580,07€ έτους 2006. 

2) Η αµοιβή της    παραπάνω δικαστικού   επιµελητή   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  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Α∆Α: ΒΛ1ΟΩΕ5-∆ΙΜ       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 38 ης  (τακτικής )   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  1η  Νοεµβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  241  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Έλεγχος επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  εταιρείας  «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ATE». 

Στο Αργοστόλι σήµερα  1 η   Νοεµβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  52831/29-10-2013 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 εννιά     (9 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                  
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                         Θεοφιλάτος Ευάγγελος(τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                           
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5.  Ζαπάντης Ανδρέας   
6. Γαλάτης   Άγγελος  
7. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος)  
9. Καβαλλιεράτος Θεοτόκης (αναπληρωµατικό Μέλος) 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 4ο θέµα  

εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Έλεγχος επικαιροποιηµένων  δικαιολογητικών  εταιρείας  «ΑΝΤΙΚΛΗΣ ATE».» 

 Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Με την 219/2013 απόφαση της  η Οικονοµική Επιτροπή σχετικά µε τον έλεγχο και την έγκριση των 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης του έργου « ∆ιαµόρφωση 

Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να ζητηθεί από την αρµόδια 

Υπηρεσία να υποβάλουν εισήγηση στην  οποία να βεβαιώνεται  ότι έχουν  υποβληθεί και έχουν ελεγχθεί όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  από τον ανάδοχο και πληρούνται  όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις 

για να προχωρήσει η διαδικασία  υπογραφής της σχετικής σύµβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

Στην συνέχεια σε απαντητικό έγγραφό της  Προϊστάµενης της ∆/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών κ. Ευρύκλειας 

Χαιτίδου –Παπαδήµα  επιστρέφει τα δικαιολογητικά αναφέροντας τα παρακάτω: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 1.3 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ηµοπρασίας του έργου η οποία εγκρίθηκε µε την 

44/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για το έργο « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας» « …Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή η το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς ανάλογα κάθε φορά µε τις αρµοδιότητές του…» Στο άρθρο 1.4 αναφέρεται δε ότι 

«Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών….». 

2. Στο άρθρο 4.2 της ίδιας ∆ιακήρυξης , το οποίο παρατίθεται αυτούσιο και στο κείµενο της 219/2013 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής , καθορίζεται ρητά ότι «…τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή..» 



Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν προκύπτει αρµοδιότητα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ .Η εταιρεία υπέβαλε τα 

επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύµβασης « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας» απευθύνοντας το έγγραφο της στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ηµοπρασίας του έργου. Πιθανότατα εκ παραδροµής το 

έγγραφο «χρεώθηκε» στην ∆/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο διαβίβασε ως όφειλε στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Εποµένως , επειδή η διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής (τα οποία είναι απλά διοικητικά 

έγγραφα χωρίς εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο ) από την πλευρά της Υπηρεσίας µας αφενός µεν δεν προβλέπεται 

από την ∆ιακήρυξη αφετέρου δε θα µπορούσε να θεωρηθεί και ως παρέµβαση στο έργο της Επιτροπής , σας 

επαναδιαβιβάζουµε το σχετικό και παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες.  

Η Προϊσταµένη ∆/νσης  : Ευρύκλεια Χαιτίδου – Παπαδήµα. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις απόψεις επί του θέµατος της Προϊσταµένης της Νοµικής 

Υπηρεσίας  κ. Νίκης Χριστοφοράτου  που έχουν ως εξής: 

         Σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  Ανοικτής ∆ηµοπρασίας, τα στοιχεία και τα 

επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή, η οποία σύµφωνα µε το 

άρθρο  1.3  είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Εφαρµόζοντας δηλαδή µε ακρίβεια το γράµµα του νόµου, που 

στην προκειµένη περίπτωση είναι οι όροι της διακήρυξης, η υποχρέωση για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών ανήκει σαφέστατα στην Οικονοµική Επιτροπή.  

      Στο µε αριθ. πρωτ. 50174/2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρεται ότι τα 

προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι απλά διοικητικά έγγραφα χωρίς εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο.  

Τούτο όµως δεν είναι απόλυτα ακριβές. Το πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης και η φορολογική και 

ασφαλιστική ενηµερότητα είναι πράγµατι δηµόσια διοικητικά έγγραφα, τα οποία εφόσον προσκοµισθούν 

δεν αµφισβητούνται ως προς το περιεχόµενο τους. Πλην όµως, σύµφωνα µε τους όρους της 

διακήρυξης, τα ανωτέρω πρέπει να ελεγχθούν καθώς τελούν σε συνάρτηση µε προϋποθέσεις που 

τίθενται και αφορούν σε τεχνικά θέµατα, τα οποία ενδεχοµένως τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής δεν 

µπορούν να ελέγξουν.  Ενδεικτικά στο άρθρο 42 της διακήρυξης αναφέρεται  ότι τα αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να ελεγχθούν ως προς το αν από την ενηµερότητα 

πτυχίου που τυχόν προσκοµίσθηκε στο διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή 

την ηµέρα  διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών είχε ή έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσκοµισθέντων για την έκδοση της. Τούτο προϋποθέτει γνώση του φακέλου του διαγωνισµού. 

Επίσης η ενηµερότητα πτυχίου αποτελεί διοικητικό έγγραφο όµως το περιεχόµενο του εν λόγω 

πιστοποιητικού ενδεχοµένως χρήζει διευκρινήσεως προς τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που δεν 

έχουν ειδικές τεχνικές γνώσεις (πχ στο εν λόγω πιστοποιητικό υπάρχει σχετική σηµείωση ότι δεν έχει 

υπερβεί το Ανώτατο Όριο Ανεκτέλεστου). 

       Άποψη µου είναι ότι το έργο της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία έχει πράγµατι την ευθύνη για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών, πρέπει να επιβοηθείται ως προς την παροχή διευκρινήσεων από την 

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στην οποία θα µπορούσε η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να έχει αποστείλει την 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να µην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη 

διαδικασία. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να 

φροντίζουν σύµφωνα µε τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες τους, ώστε να επιτυγχάνεται η αρτιότητα και η 

ποιότητα του τελικού προϊόντος και να αποφεύγονται σφάλµατα και αβλεψίες. 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Σαββαόγλου, προτείνει   την έγκριση των δικαιολογητικών, για να µην 

καθυστερήσει η εκτέλεση  του παραπάνω έργου µε την προϋπόθεση ότι  την επόµενη φορά που θα 

τεθεί ανάλογο θέµα στην Επιτροπή  θα πρέπει είτε να υπάρχει έγγραφο από την αρµόδια Υπηρεσία που 



να αποφαίνεται για την έγκριση των απαραίτητων στοιχείων είτε να παρίσταται κάποιος εκπρόσωπος 

από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει τα παρακάτω :  Ψηφίζω  µε επιφύλαξη το συγκεκριµένο θέµα για να 

µην καθυστερήσει περισσότερο το έργο, έπρεπε όµως η Τεχνική Υπηρεσία να είχε υποβάλλει την 

άποψή της και να µας είχε καθοδηγήσει για το αν είναι σωστά τα δικαιολογητικά. Εµµένω στις  αρχικές  

µου απόψεις  όπως διατυπώθηκαν στην 219 /2103  απόφασή µας  για το ίδιο θέµα που  

επιβεβαιώνονται  ουσιαστικά και  από την  άποψη   της Νοµικής Υπηρεσίας, µε την οποία 

συντασσόµαστε. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να είχε γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών από την Τεχνική 

Υπηρεσία για την υποβοήθηση της λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής επειδή τα Μέλη της δεν 

έχουν πλήρη γνώση του φακέλου του έργου, ούτε τις ειδικές νοµικές και τεχνικές γνώσεις». 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαπάντη. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω: «Εµείς, ως Λαϊκή Συσπείρωση, έχουµε κατ’ 

επανάληψη δηλώσει ότι το συγκεκριµένο έργο είναι απαραίτητο για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής 

της Σκάλας και πρέπει να γίνει. Επιρρίπτουµε, όµως, την ευθύνη στη ∆ηµοτική Αρχή, που δεν έχει 

διενεργήσει µέχρι σήµερα αυτό τον έλεγχο που να αποδεικνύει αν τα δικαιολογητικά είναι σωστά. Εκείνη 

έχει την αποκλειστική ευθύνη και µέσα από τις δεσµευτικές προθεσµίες που υπάρχουν να µην 

προχωρήσει το έργο, ψηφίζουµε να εγκριθούν τα δικαιολογητικά, αλλά να µην έχουµε καµία ευθύνη για 

όποιες παρατυπίες συµβούν.  

Ο Α/∆ήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ.   Σπύρος Σολωµός επισήµανε  ότι ενηµέρωσε για το θέµα αυτό 

την προϊσταµένη της Τεχνικής Υπηρεσίας . 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις 44 , 103 και  219/2013 αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
και τις παραπάνω εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου  
                    

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1.  Τα προσκοµισθέντα από την εταιρεία ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΠΕ  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά  για την 
εκτέλεση  του έργου « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Σκάλας».και αναλυτικά:  
 Υπεύθυνη ∆ήλωση της ΚΥΑ 20977/23-08-2007   
Πιστοποιητικά µη κήρυξη σε πτώχευση , αναγκαστική διαχείριση   
Ενηµερότητα Πτυχίου σε ισχύ. 
Μετοχολόγιο  και  Βεβαίωση ΓΕ.ΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών , εκκαθάριση , πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης  Ανοικτής ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου και δεν έχουν 
εκλείψει οι  προϋποθέσεις του συµµετοχής της εταιρείας ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΠΕ  στον διαγωνισµό . 
2. Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση στον δεύτερο µειοδότη κ. Αλέξανδρο ∆. Βουτυρά πριν την 
κοινοποίηση της 103/2013 απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στην µειοδότρια εταιρεία . 
3. Να κοινοποιηθούν στην συνέχεια η 103/2013 ( εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού )και η 
παρούσα  αποφάσεις  της Οικονοµικής Επιτροπής στην µειοδότρια εταιρεία ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΠΕ  
4.   Να προσκληθεί η εταιρεία ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΠΕ  για την υπογραφή σύµβασης σύµφωνα µε  το άρθρο 30 
του Ν 3669/2008 προσκοµίζοντας και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του 
έργου. 
5. Την επόµενη φορά που θα τεθεί ανάλογο θέµα στην Επιτροπή  θα πρέπει είτε να υπάρχει έγγραφο 
από την αρµόδια Υπηρεσία που να αποφαίνεται για την έγκριση των απαραίτητων στοιχείων είτε να 
παρίσταται κάποιος εκπρόσωπος από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 



 
 
 


