
 

 

                                                                          Α∆Α: ΒΛΛΡΩΕ5-3Κ∆ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   217   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                         
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      

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. έκθ. 
Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

ΚΑ 
προυπ. Υπόλοιπο 

1755 02/10/2013 172,20 
Μισθώµατα  οχηµάτων - µηχανηµάτων  για 
αντιµετώπιση καταστροφών (Πολιτική προστασία )  70. 6233 7.589,20 

1756 03/10/2013 365,31 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10. 6264 3.702,01 

1760 04/10/2013 4.618,65 
Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δικτύου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Πυλάρου 70.6279.06 15,00 



(Πολιτική Προστασία). 

1761 07/10/2013 79,46 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 
αριθ.194/2013] 00. 6116 457,33 

1763 07/10/2013 451,72 

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων[Υπόλοιπο 
πληρωµής λόγω ΦΠΑ, ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ  
120/2013] 00.6111 6.659,83 

1766 08/10/2013 358,86 
Τιµητικές διακρίσεις αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών. 00. 6433 10.071,14 

1767 08/10/2013 74.182,30 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  (ΙΟΥΝΙΟΣ 
2013). 00.6731.01 557.298,08 

1768 08/10/2013 74.522,30 
Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆ (ΟΚΑΠ )  (ΙΟΥΛΙΟΣ 
2013). 00.6731.01 482.775,78 

1769 08/10/2013 2.829,00 
Επισκευές -βελτιώσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α. 10.7331.05 381,40 

1772 08/10/2013 24,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6264 3.677,41 

1773 08/10/2013 774,90 
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων. 10. 6691 4.225,10 

1774 08/10/2013 35,00 Προµήθεια λοιπού υλικού . 20.6654.00 11.627,69 
1776 9/10/2013 200,17 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων. 10. 6672 4.556,83 
1777 9/10/2013 260,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10. 6661 1.942,65 

1783 9/10/2013 950,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων. 10. 6662 12.838,00 

1825 9/10/2013 4.900,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αργοστολίου. 70.6279.11 2.092,70 

1778 09/10/2013 14,04 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων  ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00. 6111 6.447,79 

1779 09/10/2013 65,50 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων  ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00. 6111 6.447,79 

1780 09/10/2013 132,50 
Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων   ΠΑΓΙΑ  
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ 00. 6111 6.447,79 

1781 09/10/2013 50,00 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων    
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 10. 6612 9.437,87 

1782 09/10/2013 545,31 
Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός 
ενταλµάτων προπληρωµής )    ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ 00.6221.00 15.911,14 

1784 09/10/2013 132,84 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆  
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1785 09/10/2013 45,20 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1786 09/10/2013 86,10 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ   
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1787 09/10/2013 105,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟ  
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1788 09/10/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1789 09/10/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1790 09/10/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ   
ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1791 09/10/2013 12,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ   ΣΠΑΡΤΙΩΝ 30.7336.01 13.214,48 

1792 09/10/2013 67,00 

Προµήθεια λαµπτήρων ,και ηλεκτρολογικού  υλικού   
 
Κοινόχρηστου  ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Κεφαλλονιάς  
( Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ  ΣΠΑΡΤΙΩΝ 20.6682.02 2.911,10 



1793 09/10/2013 60,52 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ  ΣΠΑΡΤΙΩΝ 35. 6662 1.932,11 

1794 09/10/2013 123,00 
∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων  ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆   ΣΠΑΡΤΙΩΝ 45.7336.01 23.877,00 

1795 09/10/2013 246,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30.7336.01 12.414,98 

1796 09/10/2013 184,50 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30.7336.01 12.414,98 

1797 09/10/2013 184,50 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30.7336.01 12.414,98 

1798 09/10/2013 184,50 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΑΓ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 30.7336.01 12.414,98 

1799 09/10/2013 196,80 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ  ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 35. 6662 1.735,31 

1800 09/10/2013 147,60 
∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων  ΠΑΓΙΑ  
ΠΡΟΕ∆Ρ  ΜΟΥΣΑΤΩΝ 45.7336.01 23.434,20 

1801 09/10/2013 147,60 
∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆Ρ  ΜΟΥΣΑΤΩΝ 45.7336.01 23.434,20 

1802 09/10/2013 147,60 
∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων ΠΑΓΙΑ  
ΠΡΟΕ∆Ρ ΜΟΥΣΑΤΩΝ 45.7336.01 23.434,20 

1803 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.7336.01 11.676,98 

1804 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ  ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.7336.01 11.676,98 

1805 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ  
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.7336.01 11.676,98 

1806 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.7336.01 11.676,98 

1807 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΜΟΥΣΑΤΩΝ 30.7336.01 11.676,98 

1808 09/10/2013 120,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 35. 6662 1.282,97 

1809 09/10/2013 47,97 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 35. 6662 1.282,97 

1810 09/10/2013 38,37 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 35. 6662 1.282,97 

1811 09/10/2013 98,40 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 35. 6662 1.282,97 

1812 09/10/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ 30.7336.01 11.135,78 

1813 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ 30.7336.01 11.135,78 

1814 09/10/2013 147,60 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 35. 6662 1.282,97 

1815 09/10/2013 123,00 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) (ΠΑΓΙΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΒΛΑΧΑΤΩΝ). 30.7336.01 11.135,78 

1816 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 )ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

30. 
7336.01 11.135,98 

1817 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 

30. 
7336.01 10.692,98 



1818 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 

30. 
7336.01 10.692,98 

1819 09/10/2013 147,60 

Βελτίωση - συντήρηση κοινοχρήστων  χώρων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( ΣΑΤΑ  2012-2013 ) ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 30.7336.01 10.692,98 

1820 09/10/2013 149,90 
Προµήθεια λοιπού υλικού  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 20.6654.00 11.328,32 

1821 09/10/2013 149,47 
Προµήθεια λοιπού υλικού  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 

20. 
6654.00 11.328,32 

1822 09/10/2013 76,00 
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆Ρ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ 10. 6614 10.390,83 

1823 09/10/2013 104,50 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ). 20. 6641 2.878,33 

1824 09/10/2013 102,09 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων.(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
ΣΟΥΛΑΡΩΝ). 20. 6641 2.878,33 

 

1826 10-10-13 125,00 Προµήθεια βιβλίων ,σφραγίδων κ.λ.π 10.6611 4.249,77 

1827 10-10-13 14.280,50 
Εργασίες διαµόρφωσης και συντήρησης Αγροτικών 
∆ρόµων ∆.Ε Λειβαθούς (ΣΑΤΑ 2012-13) 30.7373.99 0,00 

1828 10-10-13 28,29 
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών µε την 213/13 απόφ. 
Οικ. Επιτροπής. 00.6116 429,04 

1829 10-10-13 131,61 
Αµοιβές Νοµικών και συµβολαιογράφων µε την 
146/13 απόφ. Οικ. Επιτροπής. 00.6111 6.296,18 

1830 10-10-13 20,00 Αµοιβές Νοµικών και συµβολαιογράφων. 00.6111 6.296,18 
 

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 ψηφίζει τις προτάσεις: 1761- 1763-1767-1768-1825 1828-1829-180 και όλες τις 

Πάγιες των υπαλλήλων και των Προέδρων. 1760- 1761- 1763-1767-1768-1825 1828-1829-180 και όλες τις 

Πάγιες των υπαλλήλων και των Προέδρων. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει ότι   ψηφίζει τις προτάσεις  για τις ΠΑΓΙΕΣ των υπαλλήλων και  των 

Προέδρων , 

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 :    
 

                                                              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∆Α: ΒΛΛΡΩΕ5-5ΜΡ                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   218 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου      

του έργου «Ανέγερση Νεου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση)». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη      και ώρα 13 .00 το µεσηµέρι    
, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                      
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 

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

ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού συγκρότησης Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου του έργου 

«Ανέγερση Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση) ».  έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το Πρακτικό 

διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη της παραπάνω Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν 3669/2008  από την 

προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Ευρύκλειας Παπαδήµα _Χαιτίδου που έχει ως εξής :  

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Αργοστόλι,    1 Οκτωβρίου  2013 
 

     Αριθ. Πρωτ.: 47568 

ΠΡΟΣ:   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχ. ∆/νση: 
Τ.Κ. : 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνα: 
Φαχ.: 
Email: 

Αργοστόλι 
28100 
Παπαδήµα Ευρύκλεια 
2671027151 
 
evriklia.papadima@gmail.com 

ΚΟΙΝ.:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
(ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ) 

 
 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό διεξαγωγής κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 
για το έργο ΄΄ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (Β ΦΑΣΗ)΄΄ 

 



Στο Αργοστόλι σήµερα την 1η Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία της ∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  στην Οδό Λ.Βεργωτή 160 ώρα 10 π.µ διεξήχθη δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη της 
∆/νσης τεχνικών υπηρεσιών για τον διαγωνισµό    για το παραπάνω έργο   ενώπιον των δύο υπαλλήλων της 
ιδίας οργανικής µονάδος  η οποία έχει ως εξής  
Α. Τακτικά µέλη  
 

1.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2.ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3.ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Β. Αναπληρωµατικά µέλη  
 

1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2..ΣΤΟΥΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

4.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
 

1.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΑ-ΧΑΙΤΙ∆ΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1.ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2.ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 2..ΣΤΟΥΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 3. ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 

4.ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 4.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 



 

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

 Πρόεδρος  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού προτείνεται ο κ. Λεωνίδας Παγουλάτος µε αναπληρωτή τον κ. 

Θεόδωρο Καλογερόπουλο . 

O κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να επιλέγεται µε 

κλήρωση και ψηφίζει την πρόταση του. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) το άρθρο 21 του Ν 3669/2008   
 το  παραπάνω Πρακτικό κλήρωσης   της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού του άρθρου  21 του Ν 3669/2008   του έργου «Ανέγερση 
Νέου ∆ηµοτικού Γηροκοµείου (Β Φάση)».  όπως παρακάτω:  
 
Α.              ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 

1. Αικατερίνη Αµαραντίδου  Π.Ε Τοπογράφο  Μηχανικό. 
2. Ελένη Λουκέρη  , Π.Ε Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Σπυρίδωνα Παρίση  Π.Ε Αρχιτέκτων Μηχανικό  
4. Λεωνίδα Παγουλάτο  Π.Ε  Ηλεκτρολόγο  Μηχανικό. 

 
Β.          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. 
 
 

1. Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο   Π.Ε  Ηλεκτρολόγο   Μηχανικό 
2. ∆ηµήτρη Στουπά , Π.Ε  Πολιτικό   Μηχανικό. 
3. Γεράσιµος Τσιούτσιος Π.Ε Χηµικό Μηχανικό 
4. Θεόδωρο Καλογερόπουλο   Π.Ε   Πολιτικό Μηχανικό 

 
Πρόεδρος ορίζεται ο Λεωνίδας Παγουλάτος µε αναπληρωτή τον Θεόδωρο Καλογερόπουλο   , µέλος και 
γραµµατέας ορίζεται  η Ελένη Λουκέρη. 
 
 
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                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                           
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  219  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έλεγχος και έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου για την 

υπογραφή της σύµβασης του έργου « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                           Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                               
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                    
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  

το 3ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έλεγχος και έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 

αναδόχου για την υπογραφή της σύµβασης του έργου « ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής 

Κοινότητας Σκάλας» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής  το 56113/30-09-2013 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου το οποίο αναφέρει τα  παρακάτω:   

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση εγγράφου 
 
ΣΧΕΤ: Το υπ αρίθ. 46113/26.09.2013 έγγραφο της εταιρείας ΑΝΤΙΚΛΗΣ Α. Τ. Ε µε το οποίο 

προσκοµίζονται τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύµβασης του έργου « 

∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Σκάλας». 

Σας διαβιβάζουµε το σχετικό έγγραφο και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρµοδιότητας , 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας του έργου.  

Η Προϊσταµένη 
Αικατερίνη Αµαραντίδου.  
 
Ζητείται από την Επιτροπή να ελεγχθούν τα προσκοµισθέντα  επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά από την 
µειοδότρια  εταιρεία ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΠΕ για την υπογραφή της σύµβασης του έργου « ∆ιαµόρφωση 
Κοινοχρήστων Χώρων Σκάλας». 



Τα Προσκοµισθέντα δικαιολογητικά είναι: 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της ΚΥΑ 20977/23-08-2007  (4.2 άρθρο) 
2. Πιστοποιητικά µη κήρυξη σε πτώχευση , αναγκαστική διαχείριση  (23.2.4 άρθρο) 
3. Ενηµερότητα Πτυχίου σε ισχύ. (23.2.1 άρθρο) 
4. Μετοχολόγιο   
5. Βεβαίωση ΓΕ.ΜΗ περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών , εκκαθάριση. 
Σύµφωνα  µε  το άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας της  44/2013 απόφασης (κατάρτισης 

των όρων ) ορίζεται:  
 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    

 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)1. Αν, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες 
οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν 
προσκλήσεως των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε 
τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους εκτός του 
µειοδότη. Μετά προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να 
προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της 
Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να 
ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι 
αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων

2, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 
24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  

Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα Πτυχίου) 
προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, µε 
ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης 
Αρχής.  

Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, αν από την 
Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού 
ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος 
ισχύος των προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο 
ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 
υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού απόφαση στο µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά 
το άρθρο 30 του ν.  3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη και 
τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 

Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί 
του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες ιδιότητες του νόµου αυτού3. 

Ο Πρόεδρος σηµειώνει ότι δεν υπάρχει σχετική εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία απλά 
παραλήφθηκαν από την Επιτροπή µε το παραπάνω διαβιβαστικό έγγραφο της Προϊσταµένης. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης αφού επαναλαµβάνει  τις παρατηρήσεις του για την εκτέλεση του έργου και: 

συγκεκριµένα 1. Να µην ξηλωθούν τα παλιά ΄πεζοδρόµια της κεντρικής λεωφόρου, επειδή είναι καλυµµένα µε 
πέτρα και το έργο έχει γίνει σχετικά πρόσφατα.  

2) η πεζοδρόµηση να γίνει σε ένα επίπεδο λίγο χαµηλότερα από το πεζοδρόµιο επειδή ο δρόµος είναι 

κατηφορικός , ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα σε ιδιοκτησίες από όµβρια νερά. 3) Θα πρέπει 

να  αποµακρυνθούν οι κολώνες της ∆ΕΗ και τα καλώδια. Επίσης επειδή η πεζοδρόµηση της κεντρικής 

λεωφόρου Σκάλας θα δηµιουργήσει προβλήµατα στην κίνηση και την κυκλοφορία αυτοκινήτων – 

λεωφορείων κ.λ.π , είναι απαραίτητα να προχωρήσουν και να γίνουν παράλληλα και τα ακόλουθα:  

1. Πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επέκτασης  σχεδίου Σκάλας ώστε να προκύψει Περιµετρικός 

∆ρόµος του οικισµού Σκάλας για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα κίνησης και στάθµευσης που θα 

προκύψουν.» 

                                                 
 

 

 



2. Επίσης πρέπει να προχωρήσει η κατασκευή του Περιφερειακού ∆ρόµου Σκάλας από την θέση 

Πολίτη –Βλίχα στην παραλία µέχρι την θέση Αλύκη µεταξύ Σκάλας –Ρατζακλί , ώστε να γίνει δυνατή η 

παράκαµψη της κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων από κει για  να µην επιβαρύνεται υπέρµετρα ο 

Οικισµός Σκάλας από την διερχόµενη κίνηση. 

Στη συνέχεια προτείνει να υποβληθεί από την αρµόδια Υπηρεσία εισήγηση η οποία να βεβαιώνει ότι 

έχουν υποβληθεί και έχουν ελεγχθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν  από τον 

ανάδοχο του έργου και πληρούνται  όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η  υπογραφή 

της σύµβασης και ψηφίζει την πρότασή του. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  δηλώνει ότι συµφωνεί µε την πρόταση του κ. Ζαπάντη , να υπάρχει δηλαδή 

εξειδικευµένη εισήγηση από τη αρµόδια Υπηρεσία. 

 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης   προτείνει επειδή καταρχήν δεν έχει δει τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά  

και επιπλέον  δεν υπάρχει καµία εισήγηση για το θέµα από την αρµόδια Υπηρεσία προτείνει  να 

επανέλθει  για συζήτηση µε σχετική εισήγηση και ψηφίζει την πρότασή του. 

Μετά τα παραπάνω τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος ο οποίος εκφράζει την ίδια άποψη που εξέφρασαν τα 

παραπάνω Μέλη της Επιτροπής και προτείνει να υποβληθεί από την αρµόδια Υπηρεσία εισήγηση η 

οποία να βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί και έχουν ελεγχθεί όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 

κατατέθηκαν  από τον ανάδοχο του έργου και πληρούνται  όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για να 

προχωρήσει η  υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 44/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων ∆ηµοπράτησης) 
3) την 103/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου) 
 

 
                                          ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

Να υποβληθεί από την αρµόδια Υπηρεσία προς την Οικονοµική Επιτροπή εισήγηση η οποία να βεβαιώνει 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 έργου« ∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας». 

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: ΒΛΛΡΩΕ5-ΚΧΒ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  220/ 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της µε αρ. κατ. 218/2013 κλήσης. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                      
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 

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

 το 6ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της µε αρ. κατ. 

218/2013 κλήσης.» έθεσε υπόψη της  Επιτροπής την εισήγηση της Προϊσταµένης της Νοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου που έχει ως εξής:  

 
           Στις 18-11-2013  συζητείται ενώπιον του Ειρηνοδικείου   Αργοστολίου η από 23-10-2009 (αρ. 

κατ.  89/2009) ανακοπή του πρώην ∆ήµου Ελειού-Πρόννων.   

         Η ως άνω απόθεση  έρχεται για συζήτηση  µε την από 24-01-2013 (αρ. κατ. 218/2013) κλήση του 

∆ήµου λόγω µαταίωσης από προηγούµενες δικάσιµους.   

         Αντικείµενο της διαφοράς  είναι  ποσό 6913,90  ευρώ, το οποίο φέρεται να οφείλει ο πρώην ∆ήµος 

Ελειού-Πρόννων στον κ. Βαρθολοµαίο Κοκοτσάκη από  σύµβαση έργου  που αφορά το έτος 2006 

(γεώτρηση Αννινάτων)   και για το  οποίο  έχει εκδοθεί  η αρ.  149/2009 διαταγή πληρωµής, η οποία και 

ανακόπτεται. 

        Επειδή συντρέχουν  νόµιµοι λόγοι   για την επίσπευση  και εκδίκαση της υπόθεσης , την οποία  

χειρίζεται  ο δικηγόρος κ. Μιχαήλ Μοσχονάς, παρακαλείται  η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει δικαστικό 

επιµελητή για την επίδοση στον καθού της από 24-1-2013 µε αρ. κατ. 218/2013 κλήσης. 

 



 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης    ψηφίζει ΛΕΥΚΟ γιατί δεν υπάρχει τεκµηριωµένη εισήγηση από την 

Υπηρεσία.  

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Ορίζει τον δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Παναγή Λιβιεράτο να επιδώσει                              

    στον κ. Βαρθολοµαίο Κοκοτσάκη την από 24-1-2013 µε αρ. κατ. 218/2013 κλήση. 

2. Η αµοιβή του    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: ΒΛΛΡΩΕ5-∆∆Η                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  221  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 216/2013 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και αφού συζητήθηκαν τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ,  εισηγούµενος το 1ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικαστικού 

επιµελητή για την επίδοση της 216/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.»   έθεσε υπόψη 

της  Επιτροπής την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μερκέτου η οποία έχει ως εξής:  

 
 Στις 19.09.2013 συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά την 

διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων η από 03.09.2013 αίτηση της κ. Αριστέας Βικάτου κατά του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς.  Με την ως άνω αίτηση η κ. Αριστέα Βικάτου ζητούσε ως ασφαλιστικό µέτρο να ρυθµιστεί 

προσωρινά η κατάσταση και ειδικότερα να υποχρεωθεί ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς να προβεί σε καθαρισµό 

και απόρριψη αµµοχάλικα ώστε να είναι προσπελάσιµη µε όχηµα η δηµοτική οδός µε πλάτος 3 µέτρων 

και µήκος 28µ. όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Ιούνιο 2005 τοπογραφικό διάγραµµα του 

τοπογράφου Νίκου Κώστα. 

 Επί της ανωτέρω αίτησης  εκδόθηκε η µε αριθµό 216/2013 απόφαση του Μονοµελούς 

Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας µε την οποία απορρίφθηκε  η από 03.09.2013 αίτηση της κ. Βικάτου. 



 Προκειµένου να λάβει γνώση και για τις νόµιµες συνέπειες η κα. Βικάτου σας παρακαλούµε 

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

αριθµό 216/2013 απόφαση. 

 Σας επισηµαίνουµε ότι η κα. Βικάτου η οποία είναι η αιτούσα στην εν λόγω υπόθεση είναι 

δικαστική επιµελήτρια ως εκ τούτου για την συγκεκριµένη και µόνο επίδοση θα πρέπει να εξαιρεθεί από 

τον πίνακα δικαστικών επιµελητών. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης    ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επειδή δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση για το εν λόγω 

θέµα. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Ορίζει την δικαστική  επιµελήτρια  του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κ. Μαριάννα Πετράτου  να επιδώσει                              

    στην κ. Αριστέα Βικάτου την  216/2013  απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.  

2. 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  
                                                
 
                                                           Σάββας Σαββαόγλου    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             Α∆Α: ΒΛΛΡΩΕ5-Π84         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   222 / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης επί της αριθ. 297/2103 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                             
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                  
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                            
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης και αφού συζητήθηκαν  

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης , έθεσε της Επιτροπής το 2ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση έφεσης  

επί της αρίθ. 297/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.» έθεσε υπόψη της  Επιτροπής  

την εισήγηση της Ειδικής Συµβούλου δικηγόρο κ. Ιωάννα Μερκέτου η οποία έχει ως εξής:  

Την 04.10.2013 επιδόθηκε στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς η µε αριθµό 297/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 

Αργοστολίου επί της µε αριθµό κατάθεσης 121/2012 αγωγής των υπαλλήλων αορίστου χρόνου : 1) 

Γερασίµου Γασπαρινάτου, 2)∆ηµάτου ∆ιονυσίου, 3) Μπενετάτου Άγγελου, 4) Μαρίας Μανέντη, 

5)Ρεβέκκας Κοττάκη – Μολφέτα, 6)Νικολάου Πολλάτου, 7)Χριστόφορου Γαβριελάτου, 8)Ιωάννη 

Βαλλιάνου, 9)Ιωάννη Φραγκισκάτου, 10)Σπυροδιονυσίου Κοσµετάτου, 11)Γεωργίου Πετεινάτου, 

12)Ιωάννη Βουργίδη, 13)Γεράσιµου Παυλάτου, 14)Συµεών Τζωρτάτου και 15) Ευαγγελίας ∆ρακάτου   

κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 Με την απόφαση αυτή, έγινε δεκτή η ανωτέρω αγωγή και υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς 

να καταβάλει : στον πρώτο τον εργαζοµένων ο χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον δεύτερο των 

εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον τρίτο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό 

των 3.946,97 ευρώ, στην τέταρτη των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στην 

πέµπτη των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον έκτο των εργαζοµένων το 

χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον έβδοµο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 

ευρώ, στον όγδοο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον εντέκατο των 



εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 3.946,97 ευρώ, στον ένατο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό 

των 4.652,58 ευρώ, στον δέκατο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 5.058,61 ευρώ. στον 

δωδέκατο των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 4.472,80 ευρώ, στον δέκατο τρίτο των 

εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό 5.120,60 ευρώ, στον δέκατο τέταρτο των εργαζοµένων το χρηµατικό 

ποσό των 3.836,80 ευρώ και στην δέκατη Πέµπτη των εργαζοµένων το χρηµατικό ποσό των 4.212,75 

ευρώ. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 72  άρθρο 1 παρ. (ιγ) του ν 3852/2010  η Επιτροπή Σας  

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

 Επειδή για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της  παραγράφου 1 του, άρθρου 72 του ν. 

3852/2010, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου δε για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

 Εν όψει των ανωτέρω και επειδή συντρέχουν βάσιµοι λόγοι για την άσκηση έφεσης κατά της 

µε αριθµό 297/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, το δε κρινόµενο ζήτηµα  αφορά 

µισθολογικές απαιτήσεις κατά συνέπεια η άσκηση έφεσης είναι και εκ του νόµου επιβεβληµένη σας 

παρακαλούµε όπως χορηγήσετε σχετική  εντολή – εξουσιοδότηση για την άσκηση της εν λόγω έφεσης 

ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου 

κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού 

αφού δεν προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. 

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

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης προτείνει να µην ασκηθεί έφεση και να καταβληθούν άµεσα τα δεδικασµένα 

στους εργαζόµενους και ψηφίζει την πρότασή του. 

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  στηρίζει την πρόταση του κ. Ζαπάντη. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει επίσης να µην ασκηθεί έφεση και αν ακόµη απορριφθεί η απόφαση 

από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να καταβληθούν όλα τα χρήµατα που έχουν κλαπεί από τους 

εργαζόµενους  µε την  κυβερνητική  πολιτική των µνηµονίων και ψηφίζει την πρόταση τους. 

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
1. Tην άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της 297/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 

2. Εξουσιοδοτεί  για την άσκηση της εν λόγω έφεσης ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας είτε στην επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην 

δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση. 

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: ΒΛΛΚΩΕ5-443            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 35 ης  (τακτικής)    συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  10 η  Οκτωβρίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  223  / 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Άσκηση αίτησης ακύρωσης 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  10  η   Οκτωβρίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  48774/7-10-2013 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 οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                     Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                     
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                          Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                     
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                            
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 

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

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης έθεσε της Επιτροπής το 3ο θέµα  εκτός ηµερήσιας  

διάταξης: «Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της  

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

Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.»  η οποία έθεσε υπόψη της  Επιτροπής τα παρακάτω:  

 
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 δύναται να ασκήσει το ένδικο βοήθηµα της αίτησης 

ακύρωσης. 



 Επειδή συντρέχουν βάσιµοι νοµικοί λόγοι για την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αίτησης 

ακύρωσης 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 ακύρωσης 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 ή αµισθί στην δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν 

προκύπτει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση.        

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

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

                                               ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

 
1. Tην κατάθεση   αίτησης ακύρωσης  κατά της µε αριθ. πρωτ. : 9913/863&(9230/789)/2013 απόφασης 

του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

2. Εξουσιοδοτεί  την επί πάγια αντιµισθία δικηγόρο του δήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου ή αµισθί στην 

δικηγόρο Ιωάννα Μαρκέτου χωριστά ή και στις δύο από κοινού αφού δεν προκύπτει επιπλέον 

οικονοµική επιβάρυνση για την άσκηση της εν λόγω αίτησης ακύρωσης.    

 

 
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: ΒΛΛΚΩΕ5-ΩΡΚ                                 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 35 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   10 η Οκτωβρίου 2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   224 / 2013 
              
ΘΕΜΑ :  Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής για την υποβολή σε 
τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) αυτοκινήτων ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 10 η   Οκτωβρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 13.00 
το πρωί    , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  48774/7-10-2013 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    
ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                                                     
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                            Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                        
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                 Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                      
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
                             
 
   
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου     ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την 
συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  εισήγηση 
του προϊσταµένου του τµήµατος Προϋπολογισµού- Λογιστηρίου κ. Θεόδωρου Μαντζουράτου 
για  το 4 ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξής: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος 
Προπληρωµής για την υποβολή σε τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) αυτοκινήτων ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς.» που έχει ως εξής: 
 
Ζητείται η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής (αριθ. ΧΕΠ 1337/2013 ) του υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Μανωλάτου  ∆ιονυσίου , που έχει εκδοθεί µε την αριθµ. 118/2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. Τα παραστατικά που κατατέθηκαν στο Λογιστήριο είναι: 
 
 
 
 
 
  



 
KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΑΡΙΘ. 1337/2013)  
        ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 

          Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:118/2013 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 ΚΤΕΟ 65,00 65,00 
2 ∆ΥΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 709,00 709,00 
3 Αµπατζόγλου Ασηµ. 74,90 74,90 
4 Ε.Περιβολάρη & ΣΙΑ ΕΕ 55,99 55,99 
5 Ι.Μπεκατώρος & ΣΙΑ Ο.Ε. 50,00 50,00 
6. Παναγιώτης Ν. Φατούρος 54,12 54,12 
  ΣΥΝΟΛΟ 1.009,01 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ Γραµµατίου:363/28-08-2013 
3.Ποσό Επιστροφής   990,99€(εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και εννέα λεπτά) 

 
     Για το Λογιστήριο ∆ήµου Κεφ/νιάς 
     Ο Υπάλληλος 

                                                                        ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ γιατί στην εισήγηση της Υπηρεσίας δεν βεβαιώνεται 
από τον αρµόδιο προϊστάµενο ότι έγινε έλεγχος των εν λόγω παραστατικών.  
Οι κ. κ. Σαµούρης Σπυρίδων και Γκισγκίνης Νικόλαος για τον ίδιο λόγο δηλώνουν 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ και αφού είδαν τις διατάξεις:  
το άρθρο 72 παρ.  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)  
  τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
την υπ’ αριθµ. 118/2013  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διετέθη 

πίστωση 2.000,00 € .τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε o κ. ∆ιονύσιος Μανωλάτος    για 

την απόδοση του λογαριασµού . 

 
                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1.  Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Μανωλάτο 

∆ιονύσιο   µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

2. Απαλλάσσει  τον κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο      από υπόλογο του ποσού των   

2.000,00 € το οποίο είχε διατεθεί  για την υποβολή σε τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) , προµήθεια 

ανταλλακτικών των  οχηµάτων  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 

 



 
 

                                                                                                               Α∆Α: ΒΛΛΚΩΕ5-Ψ0Σ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 
                                             
                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  35 ης τακτικής συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  10 η  Οκτωβρίου 2013 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  225  / 2013 
 
 
        ΘΕΜΑ : Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για  υποβολή σε τεχνικό  έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) 
τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π  συναφείς δαπάνες . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  10  η   Οκτωβρίου   του έτους 2013 , ηµέρα Πέµπτη     και ώρα 13.00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ. 48774 /7-10-2013 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  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ     (8 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Αποστολάτος Γεράσιµος                                                           Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.   Σαββαόγλου Σάββας                                                                Γαλάτης Άγγελος        (τακτικό Μέλος)                                                                                                            
3.   Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4.  Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                                                                                    
5.  Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. Ζαπάντης Ανδρέας    
7.  Θεοφιλάτος Ευάγγελος  (προσήλθε στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
8.  Σολωµός Σπυρονικόλας (αναπληρωµατικό Μέλος    
                                             αποχώρησε  στο 6ο θέµα ηµερ. διάταξης)                                      
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση των θεµάτων 

της ηµερήσιας διάταξης ,εισηγούµενος το  5ο θέµα  εκτός ηµερήσιας διάταξης «Έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής για την υποβολή σε τεχνικό  έλεγχο αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) , τέλη κ.λ.π  συναφείς δαπάνες»  έθεσε  

υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του προϊστάµενου  του τµήµατος Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. 

Θεόδωρου Μαντζουράτου   που έχει ως εξής: 

Ζητείται η έγκριση και διάθεση πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπάλληλο του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο για την πληρωµή ΚΤΕΟ-Ανταλλακτικών των οχηµάτων του   ∆ήµου 

ποσού 2.000,00 € από τον Κ. Α 10.6323. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 



«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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

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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στον έλεγχο K.T.E.O  όλων των 

αυτοκινήτων του ∆ήµου, σας καλώ να ψηφίσουµε την έγκριση έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής  στον 

υπόλογο µόνιµο τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ιονύσιο Μανωλάτο . 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση : 

Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ΠΑΡΩΝ 

Και έλαβε υπόψη της: 



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

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

την υπ αρίθ.  1764/8-10-2013 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης  

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 10.6363 µε τίτλο 

«Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ- λοιποί φόροι –υπόλογος Μανωλάτος  ∆ιονύσιος» 

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

ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 10.6323 για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του 

∆ήµου  από ΚΤΕΟ   και λοιπά ανταλλακτικά των οχηµάτων του ∆ήµου . 

3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/ 12/2013. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό αντίγραφο 
                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

                                                                ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ 
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


