
                                                                                                           Α∆Α: ΒΕΑ2ΩΕ5-Ψ9Β                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  12 η  Απριλίου  2013 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   72  / 2013 

 

   ΘΕΜΑ Απόδοση λογαριασµού Ενταλµάτων Προπληρωµής υπολόγου καταβολής Προνοιακών Επιδοµάτων  

ΣΤ’ ∆ιµήνου 2012. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12    η   Απριλίου  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  14683/9 -04 -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. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                           
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                              
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 
Ο Πρόεδρος , κ.  Σάββας Σαββαόγλου   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 1 ο θέµα     

εκτός ηµερήσιας διάταξης«Απόδοση λογαριασµού Ενταλµάτων Προπληρωµής υπολόγου καταβολής Προνοιακών 

Επιδοµάτων ΣΤ ∆ιµήνου 2012».  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου της ∆/νσης 

Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµου Παυλάτου   ο οποίος   αναφέρει τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 37/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς διατέθηκε το 

ποσό των 383.027,76 €   για την καταβολή στους δικαιούχους των προνοιακών επιδοµάτων Νοεµβρίου – 

∆εκεµβρίου 2012 και ορίστηκε υπόλογος η δηµοτική υπάλληλος κ. Σοφία ∆ρακονταειδή  για να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες καταβολής του παραπάνω ποσού. 

Σας υποβάλλω ελεγµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της υπολόγου κ. Σοφίας ∆ρακονταειδή  που 

αφορούν την απόδοση προνοιακών επιδοµάτων ΣΤ΄διµήνου 2012 και παρακαλώ για λήψη απόφασης από την 

Οικονοµική Επιτροπή µε την οποία να εγκρίνονται οι δαπάνες καθώς και η απαλλαγή της ανωτέρω υπαλλήλου. 

Κατατέθηκαν   στην Επιτροπή φάκελοι µε όλες τις ταχυδροµικές επιταγές καταθέσεων στους δικαιούχους.  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

         τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59  
         την  37/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 



         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η  κ. Σοφία ∆ρακονταειδή   για την απόδοση του λογαριασµού και την 

παραπάνω εισήγηση. 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού  383.027,76   €  έτσι όπως υποβλήθηκε από την κ.   Σοφία  
∆ρακονταειδή      µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης. 
 

2. Απαλλάσσει την κ. Σοφία ∆ρακονταειδή  από  υπόλογο του ποσού των 383.027,76   €  το οποίο είχε διατεθεί 

για την καταβολή σε δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων του ΣΤ ΄ ∆ιµήνου 2012. 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Α∆Α: ΒΕΑ2ΩΕ5-7ΘΠ             
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 12 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   73  / 2013 
ΘΕΜΑ :  Καταγγελία  µίσθωσης , κατάπτωση εγγυητικής , παραλαβή 

µισθίου. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή    και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  14638 
/9-04-2013 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
δεδοµένου ότι σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            

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

δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 

Παυλάτο ο  οποίος   θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου 

του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας  του  2 oυ  θέµατος  εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης «Καταγγελία  µίσθωσης , κατάπτωση εγγυητικής »που έχει ως εξής: 

Ο Ανδρέας ∆ηµουλάς του Χαραλάµπους, κάτοικος Σάµης Κεφαλλονιάς, µε το από 
14-7-2011 ιδιωτικό συµφωνητικό (υπ`αρίθµ. 1619/2011 ∆ΟΥ Αργοστολίου) 
µίσθωσε για τρία χρόνια αναψυκτήριο - τουριστικό περίπτερο στο Σπήλαιο της 
Μελισσάνης, επιφάνειας 22,36 τ.µ. µε περιβάλλοντα χώρο 65 τ.µ. περίπου έναντι 
ετήσιου µισθώµατος ογδόντα δυο χιλιάδων τριακοσίων  Ευρώ (82.300€). 
Με την υπ`αρίθµ.14681/10-4-2013 εξώδικη δήλωση καταγγέλλει την σύµβαση 
µίσθωσης τουριστικού περιπτέρου γιατί όπως αναφέρει οι οικονοµικές συγκυρίες 
και η πρωτοφανής οικονοµική κρίση που ακολούθησε τη σύναψη της ανωτέρω 
µίσθωσης κατέστησε το ποσό της αντιπαροχής υπέρµετρα επαχθές και 
δυσβάσταχτο µε αποτέλεσµα η συνέχιση της µίσθωσης από αυτόν να είναι 
αδύνατη. 
Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της µίσθωσης 
παρακρατώντας το ποσό της εγγύησης (82.300€). 
Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και σήµερα ανέρχεται στα 
93.374,29€ (περιλαµβάνονται προσαυξήσεις ποσού 10.004,39€) ενώ έχει γίνει 



δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας στη ∆ΟΥ. Το επιπλέον της εγγύησης ποσό 
οφειλής να ρυθµιστεί και µετά τον έλεγχο του µισθίου αυτό να παραδοθεί στο 
∆ήµο. 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας:      Σπυρίδων Γιαννάκης 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω: 
Το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης  της Μελισσάνης ήλθε πριν δυο χρόνια από την 
∆ηµοτική Αρχή µε την εξαγγελία ότι ο ∆ήµος θα έχει επιπλέον έσοδα , στην πράξη 
όµως βλέπουµε ότι το ποσό των 82.300,00 ετησίως που µισθώθηκε από   ιδιώτη 
για τρία χρόνια αναψυκτήριο - τουριστικό περίπτερο στο Σπήλαιο της Μελισσάνης, 
καταβλήθηκε στον ∆ήµο µόνο την πρώτη χρονιά της µίσθωσης λόγω οικονοµικής 
αδυναµίας του µισθωτή ,αυτό δείχνει το αδιέξοδο διαχείρισης της κρίσης του 
καπιταλιστικού συστήµατος –απολύει εργαζοµένους – µειώνει µισθούς- δεν 
πληρώνει υπερωρίες τελικά και αυτή η λύση στην  πράξη  αποτυγχάνει 
καταρρίπτοντας συγχρόνως  και την λύση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Πιστεύω ότι  η λειτουργία του Σπηλαίου  να ανήκει στο κράτος και προτείνω το εν 
λόγω περίπτερο να µην δοθεί σε ιδιώτη και να το λειτουργήσει ο ∆ήµος µε  
µόνιµους τακτικούς υπαλλήλους και ψηφίζει την πρότασή του.  
Οι κ.  κ. Ανδρέας Ζαπάντης και Σπυρίδωνας Σαµούρης ψηφίζουν την καταγγελία 
της µίσθωσης , την παρακράτηση του ποσού της εγγύησης (82.300,00€) του κ. 
Ανδρέα ∆ηµουλά υπέρ του ∆ήµου καθώς επίσης και την ρύθµιση του οφειλόµενου 
ποσού (χωρίς την πληρωµή των  προσαυξήσεων ) µε απαραίτητη προϋπόθεση την  
αυστηρή τήρηση όλων των όρων της σύµβασης και την επιτάχυνση των 
διαδικασιών για την δηµοπράτησή του τουριστικού περίπτερου στο Σπήλαιο της 
Μελισσάνης. 
Και αφού έλαβε υπόψη:  
    - την υπ`αρίθµ.14681/10-4-2013 εξώδικη δήλωση του κ. ∆ηµουλά . 
    -  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
    _Την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

                              ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Αποδέχεται την  καταγγελία  της µίσθωσης µε τον κ. Ανδρέα ∆ηµουλά του  
αναψυκτήριου - τουριστικού περίπτερου  στο Σπήλαιο της Μελισσάνης στην 
Σάµη  επιφάνειας 22,36 τ.µ. µε περιβάλλοντα χώρο 65 τ.µ. περίπου. 

2.  Καταπίπτει η  εγγυητική επιστολή του κ. Ανδρέα ∆ηµουλά του 
Χαραλάµπους,  ποσού 82.300,00  € υπέρ του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.  

3.  Να ρυθµιστεί το  υπόλοιπο  βεβαιωµένο ποσό οφειλής  το οποίο έχει ήδη 
βεβαιωθεί και στη ∆ΟΥ Αργοστολίου και µετά τον έλεγχο του µισθίου,  αυτό 
να παραληφθεί από τον  ∆ήµο Κεφαλλονιάς. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου 



                                                                 Α∆Α: ΒΕΑ2ΩΕ5-Ξ7Λ                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 12 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  74 / 2013 
              

ΘΕΜΑ :  Επανέλεγχος κτιρίου πριν την καταγγελία της  µίσθωσης και 
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή    και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  14638 
/9-04-2013 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
 δεδοµένου ότι σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            

 
Ο Πρόεδρος, κ. Σάββας Σαββαόγλου ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης  και    
δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο 
Παυλάτο ο  οποίος   θέτει υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου 
του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας  του  3 oυ  θέµατος  εκτός  ηµερήσιας 
διάταξης «Επανέλεγχος κτιρίου πριν την καταγγελία  µίσθωσης και  κατάπτωσης 
εγγυητικής επιστολής»που έχει ως εξής: 
 
Ο Γεώργιος Καλογεράτος του Χαραλάµπους, κάτοικος Αργοστολίου Κεφαλλονιάς, 
µε το από 7-4-2014 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσε το κείµενο στη θέση «Μύλοι» 
Αργοστολίου ακίνητο (κτίρια Θαλασσόµυλος και οικόπεδο εµβαδού 7.860τ.µ.) για 
εννέα έτη (9) έναντι µηνιαίου µισθώµατος χιλίων πεντακοσίων πέντε ευρώ 
(τελευταίο µίσθωµα µε αναπροσαρµογές 2.223€). 
Με την υπ`αρίθµ.38954/14-9-2012  δήλωση καταγγέλλει την σύµβαση µίσθωσης 
γιατί όπως αναφέρει λόγω της  οικονοµικής κρίσης έχει συρρικνωθεί η εµπορική 
και η τουριστική κίνηση, έχει µειωθεί δραµατικά η πελατεία και οι τζίροι 
επιχειρήσεων όπως η δική του µε αποτέλεσµα την τελευταία διετία να βρίσκεται σε 
αδυναµία να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησής του. 



  Ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποδεχθεί την καταγγελία της 
µίσθωσης συµψηφίζοντας το ποσό της εγγύησης (γραµµάτιο είσπραξης 167/7-4-
2004, 6.020€) η δε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της µίσθωσης 
ποσού 18.710,16€ να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου ορίζοντας δικαστικό επιµελητή για 
τις κατά νόµο ενέργειες δεδοµένου ότι αυτή έχει εκδοθεί σε υποκατάστηµα 
(164/700185-1) της Εθνικής Τράπεζας Περιστερίου.   
Το συνολικό βεβαιωµένο ποσό οφειλής µέχρι και σήµερα ανέρχεται στα 
76.090,64€ (περιλαµβάνονται προσαυξήσεις ποσού 12.897,70€) ενώ έχει γίνει 
δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας στη ∆ΟΥ. Το µίσθιο µετά από έλεγχό για την 
κατάσταση του ακινήτου, µε το υπ`αριθµ. 54441/24-12-2012 πρωτόκολλο 
παράδοσης - παραλαβής έχει παραδοθεί στο ∆ήµο. 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας:  Σπυρίδων Γιαννάκης. 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά: 
Ο Κ. Γεράσιµος Αποστολάτος ενηµερώνει το Σώµα ότι  µετά από επίσκεψη του στο 
κτίριο διαπίστωσε ότι υπάρχουν σοβαρές ζηµιές και πριν πάρει απόφαση η 
Επιτροπή για την καταγγελία της σύµβασης προτείνει να ελεγχθεί και από µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Ο κ. Σπυρίδωνας Σαµούρης µετά την παρέµβαση του κ. Αποστολάτου προτείνει 
µαζί µε τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής  που παρέλαβαν το κτίριο να οριστούν 
δύο µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να εξετάσουν από κοινού το παραληφθέν 
κτίριο και αµέσως µετά να αποφασίσει η Επιτροπή για την λύση της σύµβασης και 
την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του κ. Καλογεράτου.  
Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να αποφασίσει εάν 
δεν της προσκοµιστεί και το πρωτόκολλο της Επιτροπής παραλαβής του κτιρίου και 
δεν γίνει αυτοψία και από Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Και αφού έλαβε υπόψη:  
    -  την υπ`αρίθµ.38954/14-9-2012  δήλωση  
    -  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
    _Την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

Ορίζει τα Μέλη της : α. Σπυρίδωνα Σαµούρη και β. Γεράσιµο Αποστολάτο µαζί 
µε τα Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του κτιρίου στη θέση «Μύλοι» 
Αργοστολίου ακίνητο (κτίρου ι Θαλασσόµυλος) να το επανελέγξουν για τυχόν 
σοβαρές ζηµιές , πριν αποφασίσει για την αποδοχή καταγγελίας της µίσθωσης 
µε τον κ. Γεώργιο Καλογεράτο . 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών . 



                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Α∆Α: ΒΕΑΣΩΕ5-∆ΒΧ       
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 12 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   75  / 2013 
              

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού ΕΚΠΟΤΑ προµήθειας γραφικής 

ύλης και λοιπών ειδών γραφείου . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή    και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  14638 
/9-04-2013 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
 δεδοµένου ότι σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            

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

θέτει υπόψη της Επιτροπής το  4 o  θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης « Έγκριση 

Πρακτικού  Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την προµήθεια γραφικής ύλης  και λοιπών 

ειδών γραφείου»  όπως παρακάτω :   

Σύµφωνα µε την αριθ.   13653/3-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του    

Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο τελικής 

επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του 

ΕΚΠΟΤΑ  για την προµήθεια γραφικής ύλης  και λοιπών ειδών γραφείου, σας 

παραθέτουµε προς έγκριση το εν λόγω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που έχει 

ως εξής : 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

   Σήµερα   11/4/2013 ηµέρα Πέµπτη  και  ώρα 10.00 π.µ   συνεδρίασε η 
Επιτροπή  

  ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε µε την αριθ. 66/2013  απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής    

  αποτελούµενη από τους:  
1.Αλεξανδρόπουλος Ευάγγελος, Μηχανολόγος  Ηλεκτρολόγος ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, πρόεδρος. 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος  ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
µέλος.  
3.Παγώνης ∆ιονύσιος, Προϊστάµενος Γραφείο Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς , 
µέλος. 
Από τις 9:30 π.µ έως 10:00 π. µ δεχόταν προσφορές για την προµήθεια 
Γραφικής Ύλης. 
Τις 10:05 π µ , µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής 
µε τον υπάλληλο του πρωτοκόλλου του ∆ιοικητικού τµήµατος κ. Γεώργιο 
Μπεκατώρο προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν 
πρωτοκολληθεί έως τις 10:00 π µ , του ανακοίνωσε ότι δεν έχει  πρωτοκολληθεί  
καµία προσφορά. 
Επιπλέον παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ένας  ενδιαφερόµενος  µε κλειστή 
προσφορά  
1  Καρκαβέλας Παναγής και κατέθεσε προσφορά. 
Στην  συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα του φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά  παρουσία του  ενδιαφερόµενου   και αφού τα έλεγξε & τα  
µονόγραψε  , παρουσιάστηκαν πλήρη βάση της διακήρυξης και  προέβη και στο 
άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και αναλυτικά : 
1. Καρκαβέλας Παναγής   µε  έκπτωση  32,09 % επί του προϋπολογισµού της 

µελέτης ήτοι  19.255,16 ευρώ η  οποία ελέγχθηκε και υπογράφηκε. 
       
Η Επιτροπή  αφού έλαβε υπ’ όψη : 

1. την  13653/3-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης 
του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και µε κριτήριο 
τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 
παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Την    παραπάνω προσφορά. 
      5. Το γεγονός ότι προσφέρθηκε έκπτωση 32,09% % επί του προϋπολογισµού 
την   
           µελέτης όπου  οι ενδεικτικές τιµές ήταν χαµηλότερες από την µέση τιµή της 
αγοράς. 
      6. Το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την προµήθεια γραφικής ύλης   για 
την  
           εύρυθµη λειτουργία των  υπηρεσιών και η µη ανάδειξη µειοδότη θα έχει 
µεγαλύτερο  
           κόστος εφόσον δεν θα µπορεί να επιτευχθεί τέτοιο ποσοστό έκπτωσης. 
         
                                                 ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 



         Ως προσωρινό  µειοδότη για την προµήθεια αναλωσίµων για τον δήµο 
Κεφαλλονιάς  

1.  Τον Καρκαβέλα Παναγή µε έκπτωση 32,09 % επί του προϋπολογισµού της 
µελέτης ήτοι  19.255,16 ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 40.733,17 ευρώ. 

Τα µέλη της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ 
 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη:  

    - 1. την  13653/3-4-2013  απόφαση  του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , µε την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του    Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, και 
µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη χαµηλότερη τιµή 
(άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ     

      2. τις  διατάξεις  του Ν. 2286/95 
3. Τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ.    

      4. Το παραπάνω Πρακτικό  
  
 

                                 ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  για την 
προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου του ∆ήµου. 
 2.  Ανακηρύττει ως µειοδότη του  Πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες 
προσφορές, και µε κριτήριο τελικής επιλογής του προµηθευτή µόνο  τη 
χαµηλότερη τιµή (άρθρο 20 παράγραφος α  του ΕΚΠΟΤΑ    τον κ. Καρκαβέλα 
Παναγή µε έκπτωση 32,09 % επί του προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι  19.255,16 
Ευρώ και συνολική προσφορά µε ΦΠΑ 40.733,17 Ευρώ. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.  

 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                               Πιστό αντίγραφο 

                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Α∆Α: ΒΕΑΣΩΕ5-ΣΞΖ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
12   η  Απριλίου 2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   76/ 2013 
 
   ΘΕΜΑ : Χορήγηση εντολής ,ορισµός δικαστικού επιµελητή και τροποποίηση της 34/2013 
απόφασης Οικ. Επιτροπής. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12  η   Απριλίου  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 14638/9 -04-2013 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 σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                  
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                     
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

  το 5ο θέµα  εκτός  ηµερήσιας διάταξης: «Χορήγηση εντολής  ορισµός δικαστικού επιµελητή και  

τροποποίηση της υπ αρίθ. 34/2013 απόφασης Οικ. Επιτροπής.»έθεσε  

υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης  

Χριστοφοράτου στην οποία αναφέρει τα παρακάτω: 

          Με την µε αριθµό 34/2013 και λόγω κωλύµατος µου να µεταβώ κατά την δικάσιµο της 

20.05.2013 στην Αθήνα, η κα. Χαροκόπου Αγγελική δικηγόρος Αθηνών ορίστηκε ως πληρεξούσια 

δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς προκειµένου να παραστεί στις 20.05.2013 ενώπιον του Συµβουλίου 

της Επικρατείας όπου συζητείται η από 12.01.2011 και µε αριθµό κατάθεσης 831/2011 αίτηση 

ακύρωσης των ∆ιονυσίας Καλαντζοπούλου κ.λ.π. µε την οποία ζητείται η ακύρωση της σιωπηρής 

άρνησης της διοίκησης να άρει την συντελεσµένη αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναφερόµενων στην 

αίτηση ακινήτων που βρίσκονται στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς.  Επιπλέον αποφασίστηκε ότι η αµοιβή της 

για την ως άνω εντολή θα γίνει µε βάση τις νόµιµες αµοιβές όπως αυτές προβλέπονται από την ΚΥΑ 

1117864/2007. 

 Μετά από µελέτη του φακέλου που αποστείλαµε στην κ. Χαροκόπου µε την από 10.04.2013 

επιστολή της η κ. Χαροκόπου µας ενηµερώνει ότι για των χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης απαιτούνται 

οι εξής νοµικές ενέργειες : 

1)Άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  υπέρ του κύρους και διατήρησης ισχύος της 

υπ’ αριθµό Α5318/1329/1977 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονοµικών µε 

την οποία επιβλήθηκε η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση ενώπιον του ΣτΕ , 



2)Ορισµός δικαστικού επιµελητή Αθηνών διότι µετά την άσκηση της παρέµβασης απαιτείται η 

κοινοποίηση αυτής προς του αιτούντες την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, στον Υπουργό 

Πολιτισµού και στον Υπουργό Οικονοµικών. 

Σύµφωνα δε µε τα ανωτέρω σας ζητώ όπως συµπληρωθεί η µε αριθµό 34/2013 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ως εξής : α) να εγκριθεί η άσκηση παρέµβασης του 

∆ήµου Κεφαλλονιάς  υπέρ του κύρους και διατήρησης ισχύος της υπ’ αριθµό Α5318/1329/1977 Κ.Υ.Α. 

των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ως άνω 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ενώπιον του ΣτΕ , β) να οριστεί η κα. Χαροκόπου Αγγελική για την άσκηση 

της εν λόγω παρέµβασης, β) να οριστεί δικαστικός επιµελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών για την 

επίδοση της ασκηθείσας παρέµβασης στους ασκούντες την αίτηση ακύρωσης ή στον πληρεξούσιο 

δικηγόρο αυτών, στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό Πολιτισµού και γ) να τροποποιηθεί η 

υπ’ αριθµό 34/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον προσδιορισµό της αµοιβής της 

για το σύνολο των εντολών που της έχουν δοθεί, έτσι ώστε ο προσδιορισµός της αµοιβής της να γίνει 

από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως  αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και 281 

παρ. 3 του ν. 3463/2006. 

  
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :  
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι κατά δήλωση των ιδιοκτητών δεν τους κατεβλήθη ποτέ η 
αντίστοιχη   αποζηµίωση που ο Νόµος ορίζει για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων τους 
από το Κράτος , άρα δεν πρέπει να εκτελεστεί  και η διαδικασία της απαλλοτρίωσης των παραπάνω  
ακίνητων στο Φισκάρδο µέχρι να καταβάλλει το κράτος στους δικαιούχους τις  οφειλόµενες  
αποζηµιώσεις    και  καταψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη : 

        -     την 34/2013 απόφαση της ,  

               την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Συµπληρώνει την  µε αριθµό 34/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς ως εξής :  
α) Εγκρίνει την  άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  υπέρ του κύρους και διατήρησης 
ισχύος της υπ’ αριθµό Α5318/1329/1977 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και 
Οικονοµικών µε την οποία επιβλήθηκε η ως άνω αναγκαστική απαλλοτρίωση ενώπιον του ΣτΕ , 
 β) Ορίζει την   κα. Χαροκόπου Αγγελική για την άσκηση της εν λόγω παρέµβασης,  
γ) Ορίζεται ο  δικαστικός επιµελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών κ. Ιωάννης Αγγελόπουλος για την 
επίδοση της ασκηθείσας παρέµβασης στους ασκούντες την αίτηση ακύρωσης ή στον πληρεξούσιο 
δικηγόρο αυτών, στον Υπουργό Οικονοµικών και στον Υπουργό Πολιτισµού και  
δ) Τροποποιεί την  υπ’ αριθµό 34/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον 
προσδιορισµό της αµοιβής της  κ. Χαροκόπου Αγγελικής για το σύνολο των εντολών που της έχουν 
δοθεί, έτσι ώστε ο προσδιορισµός της αµοιβής της να γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως  αρµόδιο 
όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και 281 παρ. 3 του ν. 3463/2006. 
ε) 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: ΒΕΑ2ΩΕ5-ΒΜΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                   
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  12 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  77  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου  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 : 14638/9-04-2013 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. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

προϊστάµενο   της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ,   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 : 

 

 

 



 

Αρ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
Προυπολογισµού Υπόλοιπο  

694 05/04/2013 2.500,00 
Εργασίες καθαριότητας  και 
συντήρησης  ∆ηµοτικών κτιρίων. 10.6261.05 9.500,00 

695 10/04/2013 61,50 

Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών[∆ΕΝ∆ΡΙΝΟΣ Μ. 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ/ΑΠ.ΟΙΚ/ΗΣ:3/2013] 00.6116 2.094,10 

696 11/04/2013 96,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 10. 6682 14.904,00 

697 11/04/2013 284,14 
Λοιπός εξοπλισµός 
(Φωτοτυπικό, ΦΑΞ κ.λ.π.). 10. 7135.00 9.715,86 

698 11/04/2013 136,35 
Λοιποί φόροι, τέλη, κοινόχρηστα 
κ.λ.π. έξοδα ακινήτων . 10. 6312 9.498,58 

699 11/04/2013 184,50 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων. 10. 6462 8.044,30 
700 11/04/2013 184,50 ∆ηµοσίευση προκυρήξεων. 10. 6462 7.859,80 

701 11/04/2013 9.944,00 

Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & 
Β/βάθµιας εκπ/σης ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση 
ΥΠΕΣ). 15. 6162.01 130.780,00 

702 11/04/2013 605,05 Μεταφορές - Ταχυµεταφορές. 00.6224.01 1.081,41 

703 11/04/2013 2.700,00 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 
(συµµετοχή σε διάφορα 
προγράµµατα γαλάζιες σηµαίες 
κ.λ.π. ). 00. 6495.00 2.300,00 

704 11/04/2013 7.763,65 

Τσιµεντοστρώσεις Αλιβιζάτα - 
∆αµουλιανάτα (ΣΑΤΑ 2012-
2013). 30. 7323.57 0,00 

705 11/04/2013 3.204,48 
Απόδοση στο κληροδότηµα 
ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ. 00. 6739.01 3.591,04 

706 11/04/2013 6.000,00 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΓΡΙΛΟΣ ΒΛΑΧΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 
2012-2013. 30. 7333.111 0,00 

707 11/04/2013 799,50 
Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Οµαλών 
ΕΠΕΡΑΑ. 25. 6262.07 0,00 

708 11/04/2013 29.998,05 

Τουριστική και πολιτιστική 
αξιοποίηση παλαιού κτιρίου ∆.∆. 
Φισκάρδου , αξιοποίηση 
σχολικής περιουσίας ∆.∆. Ασου - 
Φισκάρδου -Τσελεντάτων -
Κοθρέα και τουριστικού 
Περιπτέρου ∆.∆. Φισκάρδου  
(ΘΗΣΕΑΣ ). 70. 7425.02 16.036,90 

709 11/04/2013 3.000,00 

∆απανες επιµόρφωσης 
προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια. 00. 6073 16.650,00 

710 11/04/2013 35.000,00 Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ. 00. 6737.04 25.000,00 

711 11/04/2013 1.369,83 
Ασφάλιστρα φορτηγών  και  
µεταφορικών µέσων. 20. 6253 11.101,01 

712 11/04/2013 866,06 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 
λογισµικά. 10. 7134.00 8.783,94 

713 11/04/2013 184,90 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων. 10. 6264 9.247,10 

714 11/4/2013 1.119,30 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανοργάνωσης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10. 6613 15.952,41 

715 11/4/2013 3.587,26 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 30. 6682 1.305,66 



716 11/4/2013 3.341,25 
Υλικά συντήρησης επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων 30. 6661 3.511,26 

717 11/4/2013 2.910,00 
Υλικά συντήρησης επισκευής 
κοινοχρήστων χώρων 30. 6661 511,26 

718 11/4/2013 5.643,46 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 10. 6682 9.085,50 
719 11/4/2013 5.233,22 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 10. 6682 3.458,50 

720 11/4/2013 188,4 
Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων 20. 6671 23.713,70 

721 11/4/2013 2.627,41 
Προµήθεια ειδών καθαριίοτητας 
και ευπρεπισµού 20. 6634 40,23 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ.  κ. Ανδρέας Ζαπάντης και Σπυρίδων Σαµούρης δηλώνουν  ότι ψηφίζουν τις παρακάτω προτάσεις 
αναλήψεως υποχρεώσεων : 695-699-700-701-705-708-709 και 710. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 669-670-701-709-710 για την οποία προτείνει το 
αναλαµβανόµενο ποσό υποχρέωσης της  για την Επιχορήγηση ΚΟΙΣΠΕΡΟΤΑ να ανέρχεται σε όλο το 
οφειλόµενο ποσό για την εξόφλησή του. 
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/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 



                                                                      Α∆Α: ΒΕΑΣΩΕ5-ΜΜΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής συνεδρίασης  της Οικονοµικής Επιτροπής την 12 η 
Απριλίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   78  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων  εκτέλεσης  Προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου 
2013.  
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου   του έτους 2013, ηµέρα  Παρασκευή   και 
ώρα 13.00 το πρωί, συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου 
«Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  14638 
/9-04-2013 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). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010  
δεδοµένου ότι σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            

 
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  
εισηγούµενος  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης Προϋπολογισµού Α’ Τριµήνου 2013.»  

Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, 
η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει 
ανά τρίµηνο έκθεση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η 
κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η Έκθεση αυτή στην οποία 
καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. 
 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 
«Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία 
έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το 
προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 



παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου 
κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση 
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα 
έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα 
παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί 
σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή 
υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθµ. οικ. 
40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός των στοιχείων 
τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από 
την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών 
υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως 
και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 
 
 
Με την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους .2013   και εγκρίθηκε µε  
την υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της ∆/νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου κοινοποίησε στην Οικονοµική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε την 
έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α’  τριµήνου του έτους  2013. 
 
Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της ΅Έκθεσης των αποτελεσµάτων  
εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α΄ τριµήνου του έτους 2013 , όπως 
παρακάτω: 
Ως προς τα έσοδα  τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα 1.:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013 
Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

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

0 Τακτικά έσοδα 18.231.861 1.906.008 10,45 1.661.062 9,11 87,15 

1 
Πρόσοδοι από ακίνητη 
περιούσια 1.242.759 301.405 24,25 56.736 4,57 18,82 

2 
Ίρόσοδοι από κινητή 
περιούσια 143.000 27 0,02 27 0,02 100,00 

3 
Εσοδα από ανταποδοτικά 
τέλη και δικαιώµατα 4.882.289 176.155 3,61 175.877 3,60 99,84 

4 

Εσοδα από λοιπά τέλη - 
δικαιώµατα και παροχή 
υπηρεσιών 2.911.250 80.827 2,78 80.827 2,78 100,00 

5 Φόροι και εισφορές 459.458 62.162 13,53 62.162 13,53 100,00 

6 
Εσοδα από 
επιχορηγήσεις 8.453.605 1.268.428 15,00 1.268.428 15,00 100,00 

7 Λοιπά τακτικά έσοδα 139.500 17.005 12,19 17.005 12,19 100,00 
1 Εκτακτα έσοδα 22.225.843 1.188.041 5,35 1.184.581 5,33 99,71 

11 

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

12 

Επιχορηγήσεις για 
κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών 6.843.805 195.000 2,85 195.000 2,85 100,00 

13 
Επιχορηγήσεις για 
επενδυτικές δαπάνες 14.396.547 972.990 6,76 972.990 6,76 100,00 

14 
∆ωρεές - κληρονοµιές - 
κληροδοσίες 14.500 0 0,00 0 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

15 
Προσαυξήσεις - πρόστιµα 
- παράβολα 603.823 19.924 3,30 16.463 2,73 82,63 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 367.167 127 0,03 127 0,03 100,00 

2 
Έσοδα παρελθόντων 
οικονοµικών ετών 2.432.707 1.284.382 52,80 1.174.197 48,27 91,42 

21 Τακτικά έσοδα 2.366.425 1.256.035 53,08 1.145.851 48,42 91,23 
22 Έκτακτα έσοδα 66.283 28.347 42,77 28.347 42,77 100,00 

3 

Εισπράξεις από δάνεια 
και απαιτήσεις από 
Π.Ο.Ε. 10.143.312 5.720.838 56,40 68.792 0,68 1,20 

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

32 

Εισπρακτέα υπόλοιπα 
προηγούµενων 
οικονοµικών ετών 7.039.234 5.720.838 81,27 68.792 0,98 1,20 

4 
Εισπράξεις υπέρ 
∆ηµοσίου και τρίτων 3.492.000 582.989 16,70 582.989 16,70 100,00 

41 
Εισπράξεις υπέρ του 
δηµόσιου 3.292.000 577.996 17,56 577.996 17,56 100,00 

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 200.000 4.993 2,50 4.993 2,50 100,00 

5 
Χρηµατικό υπόλοιπο 
προηγούµενου Έτους 3.989.560           

  Σύνολα εσόδων 60.515.283 10.682.258 17,65 4.671.621 7,72 43,73 
 
 



 
Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2013- 31/3/2013 

Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

6 Έξοδα 25.488.821 10.344.947 246,39 3.636.060 14,27 3.580.713 2.797.164 10,97 76,93 

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 6.118.000 5.325.625 114,88 1.600.887 26,17 1.600.887 1.371.430 22,42 85,67 

61 
Αµοιβές αιρετών και 
τρίτων 1.410.170 504.771 279,37 136.628 9,69 127.008 86.357 6,12 63,21 

62 Παροχές τρίτων 2.249.090 232.410 967,72 39.403 1,75 34.427 17.650 0,78 44,79 

63 Φόροι - τέλη 50.032 5.365 932,55 368 0,74 368 3 0,01 0,73 

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 470.700 134.833 349,10 9.999 2,12 3.559 1.353 0,29 13,53 

65 

Πληρωµές για την 
εξυπηρέτηση δηµοσίας 
πίστεως 5.202.078 2.089.199 249,00 421.973 8,11 421.801 414.711 7,97 98,28 

66 
∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 1.280.831 526.393 243,32 88.465 6,91 74.341 57.544 4,49 65,05 

67 
Πληρωµές - 
Μεταβιβάσεις σε τρίτους 8.675.921 1.519.394 571,01 1.331.380 15,35 1.311.365 841.158 9,70 63,18 

68 Λοιπά Έξοδα 32.000 6.957 459,95 6.957 21,74 6.957 6.957 21,74 100,00 

7 Επενδύσεις 15.424.335 1.885.166 818,19 605.140 3,92 582.209 536.296 3,48 88,62 

71 

Αγορές κτιρίων, τεχνικών 
έργων και προµήθειες 
παγίων 635.691 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 0,00 0 0 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

73 Έργα 12.450.561 1.441.394 863,79 547.828 4,40 524.897 524.897 4,22 95,81 

74 

Μελέτες, έρευνες, 
πειραµατικές εργασίες 
κλπ 2.338.083 443.772 526,87 57.312 2,45 57.312 11.399 0,49 19,89 

75 

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

8 

Πληρωµές Π.Ο.Ε., 
αποδόσεις και 
προβλέψεις 13.021.361 4.114.357 316,49 3.842.701 29,51 1.587.900 1.504.707 11,56 39,16 

81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 3.696.876 3.101.957 119,18 3.013.560 81,52 912.012 841.363 22,76 27,92 

82 Αποδόσεις 3.446.724 1.012.400 340,45 829.141 24,06 675.888 663.344 19,25 80,00 

85 
Προβλέψεις µη 
είσπραξης 5.877.761 0 #∆ΙΑΙΡ/0! 0 0,00 0 0 0,00 #∆ΙΑΙΡ/0! 

9 Αποθεµατικό 544.262                 

  Σύνολα δαπανών 54.478.779 16.344.471 333,32 8.083.901 14,84 5.750.822 4.838.166 8,88 59,85 

 
 
  Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά: 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί επί του θέµατος όταν συζητηθεί στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης αφού παρατηρεί την αδυναµία είσπραξης των εσόδων δηλώνει και 
αυτός ότι θα τοποθετηθεί επί του θέµατος όταν συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: 



Βλέπουµε ότι µε βάση τα στοιχεία του Α Τριµήνου  για την εξέλιξη των οικονοµικών του 
∆ήµου επιβεβαιώνεται  η πάγια εκτίµηση που έχουµε ότι ο ∆ήµος (∆ηµοτική Αρχή και 
µείζονα αντιπολίτευση ) κινούνται στην κατεύθυνση της υλοποίησης της κυβερνητικής 
πολιτικής –Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρόικα – παίρνοντας προληπτικά µέτρα για την 
υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, µε την έννοια ότι περικόπτουν προκαταβολικά 
δαπάνες που σηµαίνει περικοπή δηµοτικών υπηρεσιών προς τους δηµότες( µη πληρωµή 
ελευθέρων επαγγελµατιών – απολύσεις εργαζοµένων κ.λ.π) ώστε να µπορούν να είναι κάτω 
από το ποσοστό της διαφοράς των 10% (εσόδων –∆απανών)  που βάζει η κυβέρνηση για να 
µην µπει ο ∆ήµος στο Παρατηρητήριο και να πάρει «νέα» µέτρα. 
Αυτό δείχνει ότι οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν έχουν τίποτα πια να περιµένουν 
στην ζωή τους όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική. 
Η µόνη ελπίδα είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι , οι µικροί επαγγελµατίες και η νεολαία να 
πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους διεκδικώντας τον πλούτο που τους ανήκει που οι ίδιοι 
είναι οι παραγωγοί του και που η Ε. Ε η κυβέρνηση και η ∆ηµοτική Αρχή είναι οι µεσάζοντες 
και υποστηρικτές των επιχειρηµατικών οµίλων και καµία ελπίδα δεν υπάρχει από αυτούς . 
Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την εισήγηση. 
 και αφού έλαβε υπόψη της  τις διατάξεις: 

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
− η  Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισµός 

των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την αριθ. 39/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2013   και εγκρίθηκε µε την αριθ.  

3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης 
− την εισήγηση  του προϊστάµενου ∆/νσης  της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ¨ 
     Α τριµήνου του έτους 2013. 

 
                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Α΄ τριµήνου του έτους 2013 , 
ως ακολούθως:  

Α. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του έτους 2013, 
εµφανίζονται στον παραπάνω  πίνακα 1. 

Β. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α’  τριµήνου του έτους 2013 
εµφανίζονται στον παραπάνω  πίνακα 2. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   
12   η  Απριλίου 2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   79 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης και ορισµός δικηγόρου . 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12  η   Απριλίου  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 14638/9 -04-2013 
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 σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ  (8) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

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

εισηγούµενος   το 3ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης  

και ορισµός δικηγόρου »έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής 

Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου στην οποία αναφέρει τα παρακάτω: 

           Στις  15-12-2011 συζητήθηκε η αγωγή της Βασιλικής Αντζουλάτου κατά του πρώην 
∆ήµου Σάµης και ήδη Κεφαλονιάς µε την οποία η ενάγουσα ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι 
συνδέεται µε τον εναγόµενο µε σύµβαση αορίστου χρόνου, να αναγνωρισθεί η ακυρότητα 
της γενόµενης καταγγελίας της σύµβασης εργασίας και να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόµενος 
∆ήµος οφείλει  στην ενάγουσα τις νόµιµες αποδοχές της από την καταγγελία της σύµβασης.              
          Με την υπ’ αριθ. 54/2012 απόφαση του το  Μονοµελές Πρωτοδικείο έκανε δεκτή την 
ως άνω αγωγή και κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή,  υποχρεώνοντας το ∆ήµο να 
αποδέχεται τις υπηρεσίες της και προβλέποντας χρηµατική ποινή  150 ευρώ για κάθε ηµέρα 
που ο ∆ήµος θα παραλείπει  να την απασχολεί. 
         Σε συµµόρφωση της ανωτέρω προσωρινά εκτελεστής διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 
129/2013 (αρ. πρωτ. 14372/8-4-2013) απόφαση ∆ηµάρχου περί προσωρινής αποδοχής της 
εργασίας της ενάγουσας και µέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  
          Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για 
την άσκηση όλων των  ένδικων βοηθηµάτων και των ένδικων µέσων ενώ προκειµένου για 
µισθολογικές απαιτήσεις κάθε µορφής δεν είναι δυνατή  η παραίτηση από ένδικα µέσα, ο 
δικαστικός ή εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης.  
          Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση 
ένδικου µέσου της έφεσης, να οριστεί η υπογράφουσα για την κατάθεση  αυτής καθώς και 
για τη συζήτηση της  όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 



Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά :  
Oι κ. κ Σπυρίδων Σαµούρης και  Ανδρέας Ζαπάντης προτείνουν  να µην ασκηθεί έφεση από 
τον ∆ήµο ,να προσληφθεί η εργαζόµενη και να τις καταβληθούν τα οφειλόµενα και 
ψηφίζουν την πρότασή τους. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης καταψηφίζει την εισήγηση. 
 και αφού έλαβε υπόψη : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

1. Εγκρίνει την  άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης κατά  της υπ’ αριθ. 54/2012 
απόφασης του   Μονοµελoύς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 

2. Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την κατάθεση 
της εν λόγω έφεσης ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

3. Ορίζει την Νοµική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου να παραστεί κατά 
την συζήτηση της εν λόγω έφεσης  ενώπιον του Μονοµελούς Εφετείου Πατρών 
όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 
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:   ΒΕΑΣΩΕ5-ΦΞΟ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                          
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  12 η  Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  80 / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατεπείγουσες  εργασίες   κατασκευής παράκαµψης για πρόσβαση στην 

               περιοχή Μαυράτο Κοντογενάδας ( άρθρο 9 παρ. Β του Π. ∆/τος 171/87).       

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή       και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε πρωτ : 14638/9-04-2013 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 σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό τα  οκτώ  (8) και 
ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                  
                                                           
1. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                            
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                         Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 
 

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

 το 5ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «  Κατεπείγουσες  εργασίες   κατασκευής παράκαµψης για πρόσβαση  

στην περιοχή Μαυράτο Κοντογενάδας ( άρθρο 9 παρ. Β του Π. ∆/τος 171/87»Έθεσε υπόψη της 

 Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ 
εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας 
ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του 
Π.∆/τος 171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της 
παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική 
Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας: 

 
                                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 Η παρούσα αφορά  την κατολίσθηση µετά τις  έντονες  βροχοπτώσεις στην  περιοχή  Μαυράτο  µε  
συνέπεια  και  το  κλείσιµο  του αγροτικού δρόµου. 
 Σύµφωνα  µε αυτοψία  που  ενήργησε  η  υπηρεσία  µας και  τα  προµετρητικά  στοιχεία  που  
ελήφθησαν προκύπτουν τα  εξής:  
1) Για  την  φορτοεκφόρτωση και  αποµάκρυνση  των  υλικών  της  κατολίσθησης το κόστος  
προεκτιµάτε  στο  ποσό των  3527,64 €  συµπεριλαµβανοµένων  του  ΦΠΑ (Φορτοεκφόρτωση και  



µεταφορά στο χώρο απόθεσης  απορριµµάτων θέση  Παλοστή περίπου 500 κµ  προϊόντων εκσκαφών , 
500χ4,20 =2100,00€  , προµήθεια  µεταφορά  και  διάστρωση 60 κµ  υπόβασης  οδοστρωσίας 
60χ12,80=768,00€ .Σύνολο µε  το  ΦΠΑ 3527,64€   ).  
2) Για την  εξασφάλιση  της  παράκαµψης ώστε   να  υπάρχει  πρόσβαση  στην  εν  λόγω  περιοχή από 
τον  παρακείµενο αγροτικό  δρόµο το  κόστος  για  την  προµήθεια  και  διάστρωση  ορυκτού  υλικού  
προεκτιµάτε  στο  ποσότων 6.801,28 € συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ. (Ανάλυση  κόστους: 
προµήθεια  µεταφορά  και  διάστρωση τουλάχιστον 330 κµ διαβαθµισµένου  κοκκώδους υλικού 
λατοµείου διαµέτρου έως  20 εκ.   330χ10,55= 3481,50€ , προµήθεια  µεταφορά  και  διάστρωση 160 
κµ  υπόβασης  οδοστρωσίας 160χ12,80 =2048.00 € . Σύνολο µε  το  ΦΠΑ  6801,28 € ) 
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
  Γ. ∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ                             Π. ∆ΕΛΑΚΑΣ                                                                 
 
   

 
Σας αποστέλλουµε την τεχνική έκθεση που αφορά  την  αποκατάσταση της  πρόσβασης στην  περιοχή  
Μαυράτο Κοντογενάδας µετά  την  κατολίσθηση που έγινε  στην  εν λόγω περιοχή.  
Η  υπηρεσία  µας  εισηγείται 1) η  εργασία  αποµάκρυνσης των προϊόντων κατολίσθησης να  εκτελεσθεί  
χρονικά  σε  περίοδο  ξηρασίας  λόγω  του  κινδύνου  που  υπάρχει να  συνεχιστή  η  κατολίσθηση αν  
εκτελεσθούν  σήµερα  οι  αναφερόµενες   εργασίες   και   2)  να   εκτελεσθεί   άµεσα  το  έργο  
παράκαµψης 
( προεκτιµηµένου  κόστους 6801,28 € µε το  ΦΠΑ ) ώστε  να  είναι  δυνατή η  πρόσβαση  στην  περιοχή.  
Η εκτέλεση  των  εργασιών  µπορεί να εκτελεσθεί  µε  την  διαδικασία  του κατεπείγοντος ,άρθρο 9 παρ. 
β του  Π∆ 171/87. 
Σας γνωρίζουµε δε ότι  σύµφωνα µε  το  άρθρο 158 παρ. 4β και  7 του  Ν. 3463/06 για  την εκτέλεση 
των  εργασιών λόγω  του κατεπείγοντος  δεν απαιτείτε  να  υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση 
εγγεγραµµένη  στον προϋπολογισµό και  το  τεχνικό πρόγραµµα  του ∆ήµου. Είναι  δυνατή η αναγκαία 
τροποποίηση  του προϋπολογισµού  να γίνει  στην πρώτη µετά  την  ανάθεση  του   έργου  συνεδρίαση  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
                                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ :  Π. ∆ΕΛΑΚΑΣ    
                                                              

 
Μετά τα  παραπάνω συµπεραίνεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη της  απ’ ευθείας ανάθεσης των εργασιών 
της    κατασκευής παράκαµψης για πρόσβαση στην περιοχή Μαυράτο Κοντογενάδας λόγω των 
έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από σφορδή κακοκαιρία . 

Σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση  που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου, το 
συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε  6.801,28  Ευρώ.1 
Μετά από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι  η εργολήπτης ∆ηµοσίων Έργων που εδρεύει 
στο Ληξούρι (∆/νση:  Μιλτιάδου 4 ΑΦΜ:042947505 ∆ΥΟ Αργοστολίου Τ.Κ. 28.100  η αµοιβή της οποίας 
(καθαρή αξία χωρίς το Φ. Π. Α. 23% ποσού  5.406,50 €), κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό 
των  6.650,00  €. Το ποσό είναι µέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη.  

 
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 

του ∆ήµου,  
προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση στην εργολήπτη δηµοσίων έργων κ. Τερψιχόρη Γονή  µε βάση την 
προσφορά της.  

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι  κ. Σπυρίδων Σαµούρης και Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνουν ΠΑΡΟΝΤΕΣ. 
και αφού έλαβε υπόψη :  

 
• Την  Τεχνική Έκθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας 
• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά της εργολάβου κ. Τερψιχόρης  Γονή που εδρεύει στο Ληξούρι (∆/νση:  

Μιλτιάδου 4 ΑΦΜ:042947505 ∆ΥΟ Αργοστολίου Τ.Κ. 28.100  η αµοιβή της οποίας (καθαρή 
αξία χωρίς το Φ. Π. Α. 23% ποσού  5.406,50 €), κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό 
των  6.650,00  €. Το 

• τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι 
οποίες   
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  

                                                 
 



- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 
διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη 
του ∆ήµου.  
 

                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Αναθέτει απ’ ευθείας στην εργολήπτη ∆ηµοσίων έργων κ. Τερψιχόρη Γονή , την  
αποκατάσταση της  πρόσβασης στην  περιοχή  Μαυράτο Κοντογενάδας µετά  την  
κατολίσθηση που έγινε  στην  εν λόγω περιοχή λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν 
από σφοδρή κακοκαιρία.  

2. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 6.650,00  Ευρώ µε Φ.Π.Α 
3. Η χρονική διάρκεια της κατασκευής του έργου ορίζεται  σε  δεκα πέντε (15) ηµερών από την 

υπογραφή σχετικής σύµβασης . 
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται στο ποσό των  276,47  ευρώ (5% του προϋπολογισµού 

χωρίς Φ.Π.Α) , η οποία πρέπει να κατατεθεί µε την υπογραφή της σύµβασης.   
       5.    Την εγγραφή εξειδικευµένης πίστωσης στον   Προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους του 
∆ήµου σύµφωνα µε την παραπάνω  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  
 
      6. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύµβασης.  
 

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: ΒΕΑ2ΩΕ5-0ΑΘ       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                        

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 15 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς την  12 η  
Απριλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  81  / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο ∆.Σ  έγκρισης προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου 

 Κεφαλλονιάς  οικ.   έτους 2013. 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 η   Απριλίου  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 : 14638/9-04-2013 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. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                       
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                      Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                                                      
3.  Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                                                                                                                                 
4. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στο  6ο Θέµα ηµερ. διάταξης) 
5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος (προσήλθε στο 3Ο θέµα εκτός ηµερ. διάταξης) 
6. Σαββαόγλου Σάββας. 
7. Σαµούρης Σπυρίδων   
8. Ζαπάντης Ανδρέας                                            
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας Σαββαόγλου  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενος  το 7ο θέµα  ηµερήσιας 

διάταξης: «Εισήγηση στο ∆.Σ  έγκρισης προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 

2013»Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Σύµφωνα µε την παρ. δ’ του άρθρου 63 του ν.3852/10 η Εκτελεστική Επιτροπή «Συγκεντρώνει και 
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου στο πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης προς την 
οικονοµική επιτροπή». 

 
Επίσης, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Π.∆. 185/2007 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το 

Π.∆. 89/2011, οι ∆ήµοι που έχουν καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραµµα, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπά τους, 
καταρτίζουν ετήσιο πρόγραµµα δράσης για κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου. 

 
Προκειµένου να οριοθετηθεί η σκοπιµότητα και ο ρόλος των ετήσιων προγραµµάτων δράσης χρειάζεται 

να εξετάσουµε τη σχέση τους µε: 
α) το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
β) τον ετήσιο προϋπολογισµό 
 

Ο σκοπός του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι να προγραµµατίσουν λεπτοµερέστερα όλες οι 
υπηρεσίες του ∆ήµου και τα Νοµικά Πρόσωπα τη δραστηριότητά τους για το έτος 2013 µε ορίζοντα το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, να εξειδικεύσουν τις δράσεις του επιχειρησιακού προγράµµατος και να 
αποτυπώσουν τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτές. Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση του ∆ήµου 



και ο δηµότης µπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές υπηρεσίες 
αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό καθώς και το αναµενόµενο προϊόν των 
προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων. 

 
Σκοπός των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος 

προγραµµατισµός των δράσεων που προβλέπονται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα ότι θα υλοποιηθούν κατά 
το επόµενο έτος. Για παράδειγµα, είναι πιθανό στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, που είναι πενταετούς διάρκειας, 
τα µικρότερα έργα να έχουν οµαδοποιηθεί σε κατηγορίες οµοειδών έργων (π.χ. επισκευές και συντηρήσεις 
οδών). Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης θα πρέπει να εξειδικευτούν οι κατηγορίες έργων σε συγκεκριµένα έργα 
(π.χ. επισκευή της οδού Χ στο δηµοτικό διαµέρισµα Ψ). 

 
Εποµένως, το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που 

προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων 
καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. 

 
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί πρόγραµµα «πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου 

προγράµµατος. 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 «∆οµή και περιεχόµενο των ετήσιων προγραµµάτων δράσης των Ο.Τ.Α.»  της 

αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/Β’/2007) απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α, όπως τροποποιήθκε µε την αριθ. 5694/11 
(ΦΕΚ 382/Β’/11) απόφαση ΥΠΕΣΑΗ∆, ορίζεται ότι: 
 
1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του αντιστοιχεί 
στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών τους. 
2. Το περιεχόµενο των ετήσιων προγραµµάτων δράσης προκύπτει από την κατ’ έτος εξειδίκευση του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, λαµβανοµένης υπόψη της παραγράφου 4 του παρόντος. Στο ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος, που θα 
υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων. 
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον: 
α. Ο άξονας και το µέτρο του επιχειρησιακού προγράµµατος όπου εντάσσεται η δράση. 
β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόµενο έτος. 
γ. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της δράσης, ανά τρίµηνο. 
δ. Ο προϋπολογισµός δαπανών και οι πηγές χρηµατοδότησης. 
ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης. 
στ. Η χωροθέτηση της δράσης. 
4. Το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του πρώτου έτους της δηµοτικής περιόδου συντάσσεται µαζί µε τον αντίστοιχο 
ετήσιο προϋπολογισµό και αποτελεί µαζί µε το τεχνικό πρόγραµµα του ιδίου έτους, προσωρινό πρόγραµµα, που 
οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 
5. Τα διετή προγράµµατα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράµµατα δράσης τους. 
6. Στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης µπορεί να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων που 
έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Το ετήσιο πρόγραµµα µπορεί επίσης να περιλαµβάνει νέες 
δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική 
και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆ 89/11 «Η Εκτελεστική Επιτροπή, µε την υποστήριξη της 
αρµόδιας, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσίας επί θεµάτων προγραµµατισµού, συγκεντρώνει, 
αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης 
το οποίο υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 του ν.3852/2010) η οποία µε τη σειρά της το 
υποβάλλει για έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο». 

 
Για το σκοπό αυτό, η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής επεξεργάστηκε τις 

υποβληθείσες προτάσεις των ∆ιευθύνσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που αφορούν τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες τους, όπως αυτές αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και τις προσάρµοσε 
στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό, εξειδικεύεται κατ΄έτος το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
του ∆ήµου µας, ώστε να γνωρίζουν οι δηµότες µας τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δηµοτικές 
υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό. Να σηµειωθεί πως στο µεν 
προϋπολογισµό οι καταχωρήσεις γίνονται ανά ∆ιεύθυνση, στο δε τεχνικό πρόγραµµα και στο ετήσιο πρόγραµµα 
δράσης ανά κωδικό αριθµό (άξονα, µέτρο) του επιχειρησιακού προγράµµατος. 



 
    Τέλος η Οικονοµική Επιτροπή 
υποβάλλει για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το προσχέδιο του ετήσιου προγράµµατος δράσης σύµφωνα µε 
τις  (παρ.4 άρθρο 266 Ν.3852/2010) και (παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆. 185/07)   παρακαλείστε για την 
έγκρισή του. 
 
          Στη συνέχεια ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση της δοµής του προσχεδίου Ετήσιου Προγράµµατος 
∆ράσης.  
 Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία το ετήσιο πρόγραµµα δράσης 
ψηφίζεται µαζί µε το Τεχνικό Πρόγραµµα και τον Προϋπολογισµό , πράγµα το οποίο δεν έγινε στον ∆ήµο µας 
αλλά έρχεται για έγκριση εκ των υστέρων , για τον λόγο αυτό καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης συµφωνεί µε την άποψη του κ. Ζαπάντη και καταψηφίζει. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  
Το Ετήσιο πρόγραµµα ∆ράσης είναι µία κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης να 
υλοποιήσούν την επιχειρηµατικοποίηση των λειτουργιών του ∆ήµου. 
 Με πρόσχηµα τον εξορθολογισµό  των λειτουργιών του ∆ήµου ουσιαστικά διαχειρίζονται την µιζέρια που 
παράγει η πολιτική του συστήµατος µε την έννοια ότι υπάρχει µείωση της κρατικής επιχορήγησης πάνω από το 
60% που αφορά τις δηµοτικές υπηρεσίες – έργα- µισθούς υπαλλήλων και απολύσεις υπαλλήλων. 
Ουσιαστικά  είναι ένα εργαλείο για περικοπές δαπανών , προετοιµασίας και επεξεργασίας ιδιωτικοποιήσεων 
σειράς δηµοτικών υπηρεσιών π.χ απορριµµάτων – νερό κ.λπ , εκποίησης ∆ηµοτικής περιουσίας  π.χ ακίνητα – 
παραλίες –σπήλαια κλπ, και τέλος επέκτασης των ελαστικών σχέσεων εργασίας π.χ ορισµένου χρόνου- 
εργαζόµενοι µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης – κ.λ.π . 
Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζουµε την εισήγηση. 
και αφού έλαβε υπόψη :  
1. παρ.4 άρθρο 266 Ν.3852/2010 
2. παρ.2 του άρθρου 4 του Π.∆. 185/07 
3. την  αρ. 04/2013 απόφασης της   Επιτροπής  ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
4. την  αρ. 07/2013 απόφασης της   Εκτελεστικής Επιτροπής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
5. τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) 
6. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση  
ΥΠΕΣ∆∆Α, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 5694/11 (ΦΕΚ 382/Β’/11) απόφαση ΥΠΕΣΑΗ∆ 
 
 
 

                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 

1. Εγκρίνει ως έχει το προσχέδιο του  Ετήσιου Προγράµµατος   ∆ράσης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 

2013 σύµφωνα µε την 7/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου . 
2. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  το προσχέδιο του Ετήσιου 

Προγράµµατος     ∆ράσης έτους 2013 το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και  αποτελεί  
αναπόσπαστο µέρος της  απόφασης. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                    Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                               Σάββας Σαββαόγλου    
                                                            Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 

 



 
 


