
                                                                                                                        
                                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 
της  27 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   12  η  
Οκτωβρίου  2015 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  

                 
Στο Αργοστόλι σήµερα  12 η   Οκτωβρίου   του έτους 2015, ηµέρα   ∆ευτέρα    και ώρα 13 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε     συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   39046 /7 -10-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                 ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                           
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                               Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.  Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                                      Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                                    
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                        Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                            
5  Μοσχονάς Αλέξανδρος (αναπληρωµατικό Μέλος)                                           Ζαπάντης Ανδρέας 
6. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος) 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    325  / 2015                                                                        Α∆Α : 6Ρ∆8ΩΕ5-ΝΤ2    
 ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ) Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού  για την προµήθεια καλαθοφόρου 
οχήµατος. 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  : 
έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 2 ο θέµα     ηµερήσιας διάταξης : 
«Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής (ΕΚΠΟΤΑ) Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καλοθοφόρου οχήµατος» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  το  από 29-09-2015  διαβιβαστικό του Προέδρου  της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση  στην  
Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 38185/29-09-2015 Πρακτικό της το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
  



 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 
της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ   για την προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος  και αναλυτικά:  
να κηρυχθεί ΑΓΟΝΟΣ ο επαναληπτικός δηµόσιος πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. και  
36.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  και να παραπέµψει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να προβεί στην διαδικασία 
απευθείας ανάθεσης.  



  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι για να µην υπάρχει η απευθείας ανάθεση που σηµαίνει ότι µπορεί να ανέβει το κόστος 
και να υποβαθµιστεί η ποιότητα από αυτό που ζητάει η µελέτη , προτείνει να γίνει καινούργιος διαγωνισµός για την 
προµήθεια καινούργιου καλαθοφόρου και ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος   – Γαρµπή Σοφία- Αλέξανδρος Μοσχονάς  και 
Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                   
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(ΕΚΠΟΤΑ). 
3) την    1176  /2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης . 
4) την 144/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 

   5)  την  312  /10-09-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   6) Την  317/24-09-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής (ΑΓΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) 
  7)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
  Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                 ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του Επαναληπτικού  ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος. 

2. Κηρύττει ΑΓΟΝΟ  τον επαναληπτικό δηµόσιο πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 30.000,00 € 
χωρίς   Φ.Π.Α. και 36.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  . 

3. Η παρούσα απόφαση να προωθηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να προβεί στην διαδικασία απευθείας 
ανάθεσης. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    326 / 2015                                                                                 Α∆Α: 7ΗΩΙΩΕ5-∆9Ξ 
  ΘΕΜΑ : «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την πληρωµή άµεσων  
αναγκών της καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» 
Η  Πρόεδρος ,Α/ ∆ήµαρχος,  κ. Σοφία Γαρµπή     κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ,εισηγούµενη  το   3 ο θέµα     ηµερήσιας 
διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, για την πληρωµή  άµεσων αναγκών της 
καθηµερινότητας Υπηρεσίας Καθαριότητας» έθεσε  υπόψη της Επιτροπής την  από 22--09-2015 εισήγηση του προϊστάµενου  
του τµήµατος Προµηθειών  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη , θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. 
Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλονιάς, Κας 
Μπαράκου Ουρανίας για την πληρωµή άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς Κα Μπαράκου  Ουρανία για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας. 
ΠΟΣΟ                                                                                            Κ.Α. 
2.000,00 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ] 20.6635 
Συνηµµένα: α)Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης 
β)Έγγραφο Τµήµατος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, Γραφείο Αντιδηµάρχου 
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.» 
 Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 2.000,00 € από τον Κ.Α  20.6635 καθώς και η έκδοση Εντάλµατος 
Προπληρωµής στην υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλονιάς κ.  Μπαράκου Ουρανία για την κάλυψη άµεσων  αναγκών της 
καθηµερινότητας της Υπηρεσίας καθαριότητας. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός επισηµαίνει ότι επειδή δεν επιβεβαιώνεται η συγκεκριµένη αναγκαιότητα της έκδοσης του 
Εντάλµατος Προπληρωµής και είναι µία γενίκευση που δεν συνηγορεί να την αποδεχτούν  την καταψηφίζει.  
Ο   κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι η εισήγηση για την έκδοση του Εντάλµατος Προπληρωµής είναι γενική και αόριστη 
και δεν προσδιορίζει ποιες δαπάνες θα καλυφθούν (ΚΤΕΟ & λοιπές πάγιες) για να τις ψηφίσουν και επειδή θεωρούν ότι είναι 
για την προµήθεια ανταλλακτικών µε απευθείας αναθέσεις που θα µπορούσαν να γίνουν συγκεκριµενοποιηµένα µε 
διαγωνισµό ,καταψηφίζει την εισήγηση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος -   Κουρκουµέλης Ηλίας  και  Μοσχονάς 
Αλέξανδρος .                                                                                                                                                                          
και αφού 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.  1231/22-09-2015 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 20.6635 µε τίτλο «Προµήθεια 
λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας». 
2.  Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. Ουρανία Μπαράκου ποσού 
2.000,00 από τον Κ.Α 20.6635 για την κάλυψη άµεσων αναγκών της καθηµερινότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
3. Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την   31/12/2015. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    327   / 2015                                                                    Α∆Α: Ω67ΕΩΕ5-Ω3Γ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης   , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    
το  4 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση   δαπάνης και την ψήφιση πιστώσεων πολυετών υποχρεώσεων>>.έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 38061/ 29-09-2015 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:  
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 
του Ν.3871/2010, τροποποιήθηκε µε την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.4038/2012 και τροποποιήθηκε 
ξανά µε την παρ.1 του άρθρου πέµπτου του Ν.408 9/2012 και την παρ. 3 του άρθρου 2 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 246/18.12.2012 τεύχος Α'), την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 
4205/13 και το άρθρο 37 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: 
Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ 
ολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου (δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπολογισµού, απαιτείται 
προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της Κεντρικής (∆ιοίκησης. Για 
τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού 
εφόσον η αναλαµβανόµενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) 
ευρώ. 
Ειδικά, για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και τα 
νοµικά πρόσωπα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έγκριση 
παρέχεται µε την απόφαση του από το νόµο οριζόµενου αρµόδιου οργάνου τους, µε την οποία 
αναλαµβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α., προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του 



οικονοµικού έτους .που αφορά η σχετική δαπάνη. 
Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται: 
α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και 
β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη 
νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης. 
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών». 
Για το πρώτο έτος θα αναληφθεί και θα δεσµευθεί µόνο το ποσό που αφορά τη 
συγκεκριµένη χρονιά. Κατά συνέπεια, σε αναλήψεις που αφορούν πολυετείς συµβάσεις θα πρέπει 
να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η κατανοµή των δεσµεύσεων ανά έτος να ανταποκρίνεται 
στην πραγµατική ροή των πληρωµών που θα διενεργηθούν και να µη γίνεται άσκοπη δέσµευση 
στην εναποµείνασα πίστωση του έτους. (Υπ. Οικ. 2/18993/(Π(ΣΜ/28.02.2014) 
Συνεπώς, µπορεί να επεκτείνεται µία σύµβαση και πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
όµως πρέπει να έχει εξασφαλιστεί και να υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό του 
αναθέτοντος (∆ήµου για το τµήµα τουλάχιστον του έργου (ή υπηρεσίας ή προµήθειας) που 
πρόκειται να εκτελεστεί µέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. γ του 
πδ 113/2010 ορίζεται ότι η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από το 
διατάκτη ή το κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο η πραγµατοποίηση δαπανών, περιλαµβάνει 
απαραίτητα, µεταξύ άλλων, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον 
προϋπολογισµό του φορέα, καθώς και την κατανοµή αυτής κατ' έτος σε περίπτωση τµηµατικής 
πραγµατοποίησης που εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη. 
Ο (∆ήµος µας πρέπει να προβεί στη δαπάνη για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Υπηρεσία 
Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας συνεδριάσεων (∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 
2011,2012,2013 και 2014» , συνολικού ποσού 23.602,22€ (µε Φ.Π.Α.), η οποία εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη και η χρηµατοδότησή του προβλέπεται να 
καλυφθεί από ίδιους πόρους. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 23.602,22€, ενώ το ποσό που 
αφορά το µέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 4.800,00€. 
Στον προϋπολογισµό του (∆ήµου µας, που εγκρίθηκε µε την 312/2014 απόφαση του (∆ηµοτικού µας 
Συµβουλίου και την αριθ. πρωτ. 27021/2227/30-12-2014 απόφαση της οικείας Αποκεντρωµένης 
(∆ιοίκησης, προβλέπεται σχετική πίστωση, για το ποσό που αφορά το µέρος υλοποίησης της 
δαπάνης του τρέχοντος έτους. 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε την έγκριση της δαπάνης και την 
δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 
(23.602,22€) για την υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσία Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας 
συνεδριάσεων (∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2011,2012,2013 και 2014» το οποίο κατανέµεται 
στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (4.800,00€) σε βάρος του ΚΑ 
00.6162.01 του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση 
Πρακτικών (.Σ.» το οποίο και δεσµεύεται µε την παρούσα 
- στο έτος 2016 ποσό δέκα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 
(18.802,22€) από ίδια έσοδα. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   δηλώνει τα παρακάτω: Η σύµβαση για την  αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών έληξε τον Ιούλιο 
του 2014 και ξαφνικά διαπιστώσαµε ότι ο ανάδοχος δεν έχει κάνει τίποτα  και ένα χρόνο µετά φέρνουµε το θέµα για να 
διαγράψουµε την πίστωση και να γράψουµε καινούργια , άρα η ∆ηµοτική Αρχή για ένα χρόνο δεν είχε ελέγξει τον ανάδοχο 
για την εκτέλεση του έργου  που του είχε αναθέσει. Εµείς ζητήσαµε την αλληλογραφία του ∆ήµου και του αναδόχου κατά την 
διάρκεια των τεσσάρων χρόνων σε σχέση µε την υλοποίηση της σύµβασης και αυτή δεν µας προσκοµίστηκε γιατί προφανώς 
δεν υπήρχε .  Μετά και τις διευκρινήσεις που  δοθήκαν σήµερα εµείς θεωρούµε ότι αυτό έγινε εσκεµµένα,  γιατί είναι  
πρωτοφανές µετά από πέντε χρόνια να µην υπάρχουν τα πρακτικά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
Η ευθύνη δεν είναι στον ανάδοχο , η ευθύνη είναι στην ∆ηµοτική Αρχή που θα µπορούσε να την είχε λύσει προγενέστερα 
κατά την διάρκεια της σύµβασης µε τον έλεγχο υλοποίησης αυτού του έργου που είχε αναλάβει ο ανάδοχος. 
Εµείς επειδή δεν δίνονται οι απαραίτητες εξηγήσεις και δεν παίρνονται τα αναγκαία µέτρα που να διασφαλίζουν ότι αυτό δεν 
θα επαναληφθεί και επειδή το έργο θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση από τον ∆ήµαρχο που δεν διασφαλίζει  την  
υλοποίηση του,  εµείς την καταψηφίζουµε και προτείνουµε το έργο να γίνει µε την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
να το ψηφίζουµε και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβντινός αναφέρει τα παρακάτω: Ψηφίζω ναι στεκόµενος στην ουσία της δέσµευσης του συγκεκριµένου του 
χρηµατικού ποσού που είναι για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών , συµφωνώ µε τον Γκισγκίνη ότι στο επίπεδο της 
διαδικασίας υπάρχουν ενστάσεις αλλά όσον αφορά την ουσία ψηφίζουµε για την αποµαγνητοφώνηση κάτι το οποίο µου είναι 
αποδεκτό . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Κωνσταντάκης Άγγελος - ∆ιονύσιος 
Αραβαντινός  και Μοσχονάς Αλέξανδρος.  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 



  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) την  1249/2015 πρόταση   ανάληψης υποχρέωσης και την εισήγηση   της Οικονοµικής Υπηρεσίας.             

                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 
(23.602,22€) για την υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσία Αποµαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας 
συνεδριάσεων (∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα έτη 2011,2012,2013 και 2014» το οποίο κατανέµεται 
στα έτη 2015 και 2016 ως εξής: 
- Στο τρέχον έτος 2015 τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (4.800,00€) σε βάρος του ΚΑ 00.6162.01 του Προϋπολογισµού του 
τρέχοντος έτους 2015 µε τίτλο «Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου.» το οποίο και δεσµεύεται µε την 
παρούσα. 
- στο έτος 2016 ποσό δέκα οχτώ χιλιάδες οχτακόσια δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (18.802,22€) από ίδια έσοδα. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    328  / 2015                                                                                   Α∆Α: 7ΜΒ1ΩΕ5-Ζ67 
ΘΕΜΑ :  Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη αναγκών  

Προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων .   
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  5 ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής σε υπόλογου υπάλληλο του ∆ήµου για την κάλυψη 
αναγκών Προµήθειας ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την  από  29-09-2015 
εισήγηση του,  θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆.νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιµο Παυλάτο   που έχει ως 
εξής: 
ΘΕΜΑ: «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής Υπαλλήλου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, κ. ∆ιονύσιου ∆ηµητράτου  για την κάλυψη 
αναγκών προµήθειας Ανταλλακτικών Οχηµάτων και Μηχανηµάτων» 
Ζητείται η έγκριση και διάθεση της πίστωσης καθώς και η έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής συνολικού ποσού 2.000,00€ 
στον υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. ∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  για την πληρωµή Ανταλλακτικών Οχηµάτων και 
Μηχανηµάτων και αναλυτικά : 
 
ΠΟΣΟ                                                                                                                     Κ.Α. 
  2. 000,00  ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ [∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ)             20.6671 (1250/2015  πρόταση)   
 
Με συνηµµένα : α)  το µε αριθµ. πρωτ. 36968/22-09-2015  αίτηµα  µε την σχετική  αιτιολογία  της Προϊσταµένης του τµήµατος 
διαχείρισης & εξοπλισµού Συνεργείων κ. Ελβίρας Λορεντζάτου για την έκδοση του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής. 
                         β) την 1250/29-09-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Στην συνέχεια  η  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.» 
Μετά τα παραπάνω  , ζητείται η έγκριση  έκδοσης Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ. 
∆ιονύσιο ∆ηµητράτο  ποσού 2.000,00 από τον Κ.Α 20.6671 για την προµήθεια ανταλλακτικών . 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο κ. Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Η τακτική του ∆ήµου να µην προγραµµατίζει από τον προηγούµενο χρόνο το  τι 
ανάγκες  έχει για τον επόµενο µε βάση την εµπειρία των πέντε χρόνων την στατιστική την µηχανοργάνωση και τους τύπους 
των ανταλλακτικών των αυτοκινήτων που χρησιµοποιούνται µε  την σχετική απόκλιση φυσικά  , βλέπουµε ότι αναγκάζει  τους  
υπάλληλους  και τους  προϊστάµενους  να καταλήγουν στο συµπέρασµα και αυτό είναι για µας το πολύ σηµαντικό , ότι η 
πληρωµή των ανταλλακτικών µε τον τρόπο των προσφορών καθυστερεί πάρα πολύ και οι προµηθευτές αρνούνται να 
συνεργαστούν µε τον ∆ήµο µε αποτέλεσµα να καθηλώνονται τα αυτ/τα για καιρό. Αποκλειστική ευθύνη για  το θέµα αυτό έχει 
η ∆ηµοτική Αρχή η οποία προκαλεί συγκεκριµένες ελλείψεις µε τον µη έγκαιρο προγραµµατισµό και την µη προκήρυξη 
διαγωνισµών προµήθειας  των απαραίτητων ανταλλακτικών προκαλώντας επιπλέον  και ζηµιά στην διαχείριση των 
οικονοµικών του ∆ήµου . Εµείς καταψηφίζουµε την έκδοση αυτού του Εντάλµατος  θεωρώντας αποκλειστικά υπεύθυνη για την 
επισήµανση της προϊσταµένης  την ∆ηµοτική Αρχή,  µε  την µη έγκαιρη παροχή υπηρεσιών –ανταλλακτικών για την 
λειτουργία των µηχανηµάτων του ∆ήµου. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός αναφέρει τα παρακάτω: Θεωρώ ότι το ποσό των 2.000,00 € είναι για απρόβλεπτες και έκτακτες 
ζηµιές και προφανώς µε την δυστοκία που υπάρχει στην αγορά αυτά τα χρήµατα πρέπει να καταβάλλονται άµεσα , εάν αυτό 
θα συµβάλει στο να µην καθηλώνονται τα αυτοκίνητα και να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία της Υπηρεσίας συµφωνώ µε 
την έκδοση του Εντάλµατος Προπληρωµής. 
Η Πρόεδρος κ. Σοφία Γαρµπή αναφέρει διευκρινιστικά τα παρακάτω: Η Προϊσταµένη στο συγκεκριµένο έγγραφο  κάνει 
αναφορά επί της διαδικασίας των προσφορών και των προτιµολογίων ,εµείς το ξέρετε και µπορούµε να το επιβεβαιώσουµε 
,µπορείτε να δείτε και τα εντάλµατα στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ , ότι  ειδικά οι δαπάνες για  την προµήθεια των ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων ,είναι οι δαπάνες που πληρώνονται ΑΜΕΣΑ για να µπορούµε να έχουµε συνεργασία µε τους προµηθευτές . 
Εποµένως η Προϊσταµένη ενίσταται  επί της διαδικασίας των προσφορών και των προτιµολογίων και όχι  από την στιγµή που 
θα προσκοµισθεί το τιµολόγιο στον ∆ήµο για να πληρωθεί. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Κουρκουµέλης Ηλίας – Αλέξανδρος 
Μοσχονάς και Αραβαντινός ∆ιονύσιος .                   
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 1250/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
3) το µε αριθµ. πρωτ. 36968/22-09-2015  αίτηµα    της Προϊσταµένης του τµήµατος διαχείρισης & εξοπλισµού Συνεργείων κ. 
Ελβίρας Λορεντζάτου για την έκδοση του   παραπάνω Εντάλµατος Προπληρωµής. 
4) την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας . 
 
                                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α 20.6671  µε τίτλο «Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων ». 
2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στον υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου κ.  ∆ηµητράτο ∆ιονύσιο ποσού 
2.000,00 € από τον Κ.Α 20.6671  για την προµήθεια ανταλλακτικών στα αυτοκίνητα του ∆ήµου. 
3. Η απόδοση λογαριασµού των  παραπάνω Ενταλµάτων Προπληρωµής  θα γίνει έως την   31/12/2015. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  329  / 2015                                                                                         Α∆Α: 7ΙΜΗΩΕ5-∆Υ7 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικού  Εντάλµατος  
Προπληρωµής . 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης δίνει τον λόγο στον  Προϊστάµενο  του 
Τµήµατος Προµηθειών   κ. ∆ιονύσιο  Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 6 o  θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση απόδοσης λογαριασµού 
και απαλλαγής Υπολόγου Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής .» θέτει υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. πρωτ. 38577/ 1-10-2015 
εισήγηση του , θεωρηµένη από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο  στην οποία  αναφέρει  
τα  παρακάτω: 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής» 
 Ζητείται : α) η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Εντάλµατος Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ   1928 Β 
/2015 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Σπυρίδωνα ∆ανελάτου  που είχε εκδοθεί µε την αριθµ.  286/2015 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία: ∆ιονύσιος Παγώνη 
 
KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΜΗΣ(ΑΡΙΘ. 1928 B/2015) 
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :  ∆ΑΝΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής: 286/2015 



1.Πίνακας Παραστατικών 

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ποσο ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 

1         Κων/νος Κατσικογιάννης (έλεγχος 
ταχογράφου, κ.λ.π. για ΚΗΙ 8926) 

 
 
                 123,00 

 
 
123,00 

2         Κων/νος Κατσικογιάννης (έλεγχος 
ταχογράφου, κ.λ.π. για ΚΗΙ 8931 

 
                 123,00  
 
 

 
123,00 

3         Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ Ο.Ε. (Έκδοση 
Βεβαίωσης Ταχογράφου για 
ΚΗΥ5866) 
 

 
 
 
                 43,00 

 
 
 
43,00 

4          Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ Ο.Ε. (Έκδοση 
Βεβαίωσης Ταχογράφου για 
ΚΗΙ 4920) 
 

 
 
 
                  43,00 

 
 
 
43,00 

5.           Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ Ο.Ε. (Έκδοση 
Βεβαίωσης Ταχογράφου για 
ΚΗΙ 4932) 
 

                  
 
 
 
                  43,00  

 
 
 
 
43,00 

    

    

     20  ΣΥΝΟΛΟ  375,00 € 

 
2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου: 428/01-10-2015 
3.Ποσό Επιστροφής 
25,00€( είκοσι πέντε ευρώ) 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά   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  286/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και  τα δικαιολογητικά τα 
οποία κατέθεσε ο  κ. Σπυρίδων  ∆ανελάτος     για την απόδοση του λογαριασµού του και την παραπάνω εισήγηση. 
               
                                         ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού του   υπ αρίθ. 1928 Β  / 2015 Χρηµατικού  Εντάλµατος   Προπληρωµής   ποσού    
400,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.  Σπυρίδωνα  ∆ανελάτο        µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.  Σπυρίδωνα ∆ανελάτο      από  υπόλογο του ποσού των 400,00 €  το οποίο είχε διατεθεί για την κάλυψη 
αναγκών προµήθειας ανταλλακτικών  των οχηµάτων-  µηχανηµάτων του ∆ήµου Κεφαλλονιάς σύµφωνα µε την   286/2015 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     330 / 2015                                                                 Α∆Α: 67 Η8ΩΕ5-3ΨΥ    
 ΘΕΜΑ : Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας 
Παλλικής  οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε την 7/2015   απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής 
και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
Η  Πρόεδρος, Α/ ∆ήµαρχος  κ. Σοφία Γαρµπή  ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και     θέτει υπόψη της Επιτροπής το 7 o 
θέµα   ηµερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγου  Υπαλλήλου πάγιας προκαταβολής  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας Παλλικής  
οικονοµικού έτους 2015 σύµφωνα µε την 7/2015   απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής και έγκριση Πάγιας Προκαταβολής 
υπολόγου Υπαλλήλου στην ∆.Ε Παλλικής ∆ήµου Κεφαλλονιάς»αναφέρει τα παρακάτω:  
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. 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». 
 



Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο του τµήµατος προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. ∆ιονύσιο 
Παγώνη  ο οποίος και σύµφωνα µε την υπ αρίθ.  38844/2-10-2015 εισήγησή του αναφέρει τα εξής :  

ΘΕΜΑ: ≪≪≪≪  A ̟παλλαγή  Υ ̟πολόγου Πάγιας Προκαταβολής, στην ∆ηµοτική Ενότητα 

Παλλικής, Οικονοµικού Έτους 2015 σύµφωνα µε την 7/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς & 
Έγκριση Πάγιας Προκαταβολής την Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στη ∆ηµοτική Ενότητα Παλλικής, κ. ∆ρακονταειδή  
Σοφία. 
Ζητούµε :  α)την απαλλαγή της υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής, Κας  Κων/νας Μοσχο ̟πούλου, όπως αυτή ορίστηκε µε την 
αριθ. 7/2015  απόφαση της Οικονοµικής  Ε ̟πιτρο ̟πής  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, και αναλυτικά ως εξής: 
Ορίστηκε η κα Κων/να Μοσχο ̟πούλου – υ ̟πάλληλος της ∆ .Ε. Παλλικής ως διαχειρίστρια του ποσού των 700,00€. Κατέθεσε 
στο ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 700,00€,ό ̟πως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 430/02-10-2015 γραµµάτιο είσπραξης του 
Ταµείου του ∆ήµου, 
β)την έγκριση Πάγιας Προκαταβολής στην Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
στη ∆. Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, κα ∆ρακονταειδή Σοφία( λόγω συνταξιοδότησης της  παραπάνω αναφεροµένης συναδέλφου) για την 
πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδα ̟πανών, όπως παρακάτω: 
ΠΟΣΟ  /    ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ    /      Κ.Α. 
700,00 /   Πάγια Προκ/ή Υπαλλήλου _.Ε.Παλλικής/ ∆ρακονταειδή Σοφία ∆.Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ  /  80.   8251   
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά και αφού είδε τις 
διατάξεις: 

• Την   7/2015 απόφαση   της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκαν πάγιες  προκαταβολές  και 
ορίστηκαν  οι   διαχειριστές  αυτών.  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959  

• το 430/2-10-2015  Γραµµάτιο Είσπραξης του ∆ηµοτικού Ταµείου της επιστροφής του ποσού των 700,00 € 

• την 1257/2015 πρόταση ανάληψης 
    _Την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας: 
 
                                              ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της παγίας   προκαταβολής   του οικ. έτους 2015  σύµφωνα µε την 7/2015  απόφαση   
της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστήθηκε    και ορίστηκε διαχειρίστρια  η  υπόλογος υπάλληλος του ∆ήµου κ. 
Κωνσταντίνα Μοσχοπούλου για την ∆ηµοτική Ενότητα Παλλικής  . 
2. Εγκρίνει την απαλλαγή της Πάγιας Προκαταβολής της   υπολόγου  –διαχειρίστριας υπαλλήλου  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Κωνσταντίνας Μοσχοπούλου του ποσού των 700,00 € το οποίο επεστράφη µε το 430/2-10-2015  Γραµµάτιο Είσπραξης του 
∆ηµοτικού Ταµείου λόγω συνταξιοδότησης.  
3. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος    Πάγιας Προκαταβολής στην Υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
για τη ∆. Ε. ΠΑΛΛΙΚΗΣ, στην  διαχειρίστρια υπόλογο κ.  ∆ρακονταειδή Σοφία( λόγω συνταξιοδότησης της  παραπάνω 
αναφεροµένης συναδέλφου) για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών και διαφόρων µικροδα̟πανών συνολικού ποσού 700,00 € 
από τον Κ.Α 80. 8251 και τίτλο Πάγια Προκαταβολή  Υπαλλήλου ∆.Ε Παλλικής µε την υποχρέωση κατά την λήξη του 
οικονοµικού έτους να καταθέσει το παραπάνω ποσό στο ∆ηµοτικό Ταµείο και το διπλότυπο είσπραξης να διαβιβαστεί στην 
Οικονοµική Επιτροπή για δικές της ενέργειες. 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  331   / 2015                                                                                Α∆Α: ΩΖΝΩΩΕ5-∆Γ5 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το  9ο θέµα   
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.» έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις . 
 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις 
εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό 

Αιτιολογία 
ΚΑΠ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1247 28/09/2015 2.967,62 

Κτίριο Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Φάρσων 
ΣΑΤΑ[∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ, υπολοίπου 4ης Εντολής και ολοκλήρου 
της 5ης Εντολής) 30.7311.01 23.289,22 

1249 29/09/2015 4.800,00 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών ∆.Σ. 00.6162.01 7.200,00 



1250 29/09/2015 2.000,00 

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,ΕΚ∆ΟΣΗ ΧΕΠ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠ' ΟΝΟΜΑΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ∆. 
∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ[αριθ. 36968/22-9-2015 έγγραφο της 
Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης 
Εγκαταστάσεων & Κινητού Εξοπλισµού Συνεργείων] 20.6671 0,00 

1251 29/09/2015 39.742,40 Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) ,23ος Λογαριασµός 25.7326.14 180.126,00 

1252 30/09/2015 16.882,76 Αποχέτευση Σκάλας ( ΕΠΠΕΡΑΑ ) ,24ος Λογαριασµός 25.7326.14 163.243,69 

1253 30/09/2015 9.567,30 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ_x000D_ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ), 12ος Λογαριασµός  10.7336.02 275.338,20 

1257 02/10/2015 700,00 Πάγια προκαταβολή Υπαλλήλου ∆Ε ΠΑΛΛΙΚΗΣ 80.8251 0,00 

1259 05/10/2015 276,84 

Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων(ΚΗΥ 5854 
από 30/10/2015 έως 30/10/2016) 20.6253 6.790,76 

1260 05/10/2015 1.511,02 

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων(ΚΗΗ6821, 
ΚΗΗ6822,ΚΗΙ4932)ετήσια 

10.6253 3.765,85 

1261 05/10/2015 356,70 

∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε 
συνέδρια και σεµινάρια[αριθ.37994/29-9-2015 αίτηση 
Υπαλλήλου Αφροδίτης Κατσιβέλη] 00.6073 2.020,85 

1263 07/10/2015 2.500,00 
Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων[αριθ.71/2015 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ] 80.8117.35 168.920,82 

1264 07/10/2015 75.900,00 

Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για Συντήρηση και επισκευή 
Σχολικών ΚΤΙΡΊΩΝ (ΚΑΠ ) -ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 70.6711.02 0,00 

1276 08/10/2015 288,78 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 20.6682.01 182,55 

1277 08/10/2015 1.107,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 35.6262.01 16.161,36 

1278 08/10/2015 604,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Κ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 35.6262.01 15.557,14 

1279 09/10/2015 5.000,00 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35.6233  

1280 09/10/2015 57,94 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 10.6631 1.047,22 

1283 09/10/2015 50.000,00 
Απόδοση χρεωστικού ΦΠΑ Υποκαταστηµάτων  

80.8242.01 0,00 

1284 09/10/2015 20.647,30 

Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων (388/2015 
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών) 80.8117.35 148.273,52 

1285 09/10/2015 300,12 Προµήθεια λοιπού υλικού  20.6654.00 6.588,53 

1287 09/10/2015 140.018,97 

Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων (αριθµ. 52/2015 
απόφ. Ειρηνοδικείου Αργοστολίου) 

80.8117 3.923,84 

1288 9/10/2015 241,08 
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 

10.6614 3.102,58 

1289 9/10/2015 811,80 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10.6614 2.290,78 

1290 9/10/2015 502,38 
Ταχυδροµικά Τέλη (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ). 

00.6221.00 130,55 

1291 9/10/2015 892,98 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 
321/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

00. 6111 21.710,45 

 

1292 12/10/2015 73,80 
∆ηµοσίευση  προκηρύξεων  (προµήθειας Καλαθοφόρου) 

10. 6462 20,57 

 



Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
O  κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός ∆ΕΝ  ψηφίζει τις παρακάτω αναλήψεις υποχρεώσεων : 1259-1260-1279 και 1289, όλες τις 
υπόλοιπες τις ψηφίζει. 
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις αναλήψεις υποχρεώσεων: 1247-1251-1252-1257-1261-1263-
1264 -1276-1277-1278 -1283-1284-1287-1290-1291 και 1292. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Μοσχονάς Αλέξανδρος-Ηλίας 
Κυρκουµέλης .  
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                                                         ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   εγγεγραµµένων 
κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   332  / 2015                                                    Α∆Α: 774ΘΩΕ5-ΩΣ∆ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση αποφάσεων  ∆ηµάρχου για  απευθείας αναθέσεις  κατεπειγουσών εργασιών  λόγω 
φυσικών καταστροφών τις 25/09/2015. 

                                                                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης αφού  αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής ότι 
για    το εν λόγω θέµα δεν έχει δοθεί εισήγηση  γιατί λόγω του κατεπείγοντος  η ∆/νση  της Πολιτικής Προστασίας δεν την είχε 
έτοιµη  εγκαίρως ,  δίνει τον λόγο  στον Προϊστάµενο  της ∆/νσης της Πολιτικής Προστασίας  κ.  Τουµάση Χαράλαµπο  ο  
οποίος εισηγούµενος     το  10 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση αποφάσεων  ∆ηµάρχου για  απευθείας αναθέσεις  
κατεπειγουσών εργασιών  λόγω φυσικών καταστροφών τις 25/09/2015.» έθεσε   υπόψη της Επιτροπής προς έγκριση  τον  
παρακάτω πίνακα δαπανών , για τις επείγουσες µισθώσεις ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση των εκτεταµένων  προβληµάτων που προξένησαν τα πληµµυρικά και  κατολισθητικά φαινόµενα τις 25-09-2015  
σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες  : 

   



 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  τα παρακάτω : Το θέµα αυτό της κατανοµής των πιστώσεων για να ελέγξουµε τα στοιχεία 
και να πληρωθούν οι εργολάβοι που έκαναν την δουλειά τους, ήλθε για συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή χωρίς να 
έχουµε πέρα από ένα γενικό πινακάκι κανένα άλλο στοιχείο που το πήραµε τώρα ενόψει της συνεδρίασης. ∆εν υπήρχε 
εισήγηση µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής και όχι της Υπηρεσίας ώστε να µπορέσουµε να δούµε τους στόχους κ.λ.π για να 
µπορέσουµε να πάρουµε απόφαση γιατί εδώ πέρα διαχειριζόµαστε τα λεφτά του Κεφαλονίτικου λαού.  Επειδή έχουµε την 
προηγούµενη εµπειρία από τον  σεισµό και επειδή είµαστε ένα κόµµα που µας λέει να ελέγχουµε , γιαυτό δεν το ψηφίζουµε , 
µόλις έλθουν τα στοιχεία και µας δοθούν θα µπορέσουµε να έχουµε ‘άποψη. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός  δηλώνει τα παρακάτω: Είναι ένα µείζον ζήτηµα το οποίο έρχεται µε ελλιπή παρουσίαση στην  
Οικονοµική Επιτροπή ως εκ τούτου λοιπόν  εκβιαστικά ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος δεν µπορεί να πάρει απόφαση για ένα µείζον 
θέµα όσο και αν είναι αναγκαία η λήψη µιας απόφασης, ως εκ τούτου ψηφίζω ΚΑΤΑ µε το σκεπτικό ότι όλη η διαδικασία δεν 
έχει γίνει ούτε καν αντιληπτή ,όταν έχω µια πληµµελή παρουσίαση στοιχείων και δεν µπορώ να πάρω απόφαση. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Αλέξανδρος Μοσχονάς και Ηλίας 
Κουρκουµέλης . 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     

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

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
                                                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει   τον παραπάνω πίνακα δαπανών , για τις επείγουσες µισθώσεις ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για 
την αντιµετώπιση των εκτεταµένων  προβληµάτων που προξένησαν τα πληµµυρικά και  κατολισθητικά φαινόµενα τις 25-09-2015  σε όλες 
τις ∆ηµοτικές Ενότητες  . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   333   / 2015                                                          Α∆Α: 6ΗΗΙΩΕ5-Γ6Σ 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 –Τροποποίησης Τεχνικού 
Προγράµµατος και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στην υπάλληλο του 
Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη η οποία εισηγούµενη    το  8ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση 
σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού οικ. έτους  2015 και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο»   έθεσε 



υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού  κ.   Θεόδωρου  
Μαντζουράτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2015 

1.Βάση της αριθµ. πρωτ. 32412/22-09-2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα 
«Απόδοση ποσού 4.300.300,00 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2015 σε ΟΤΑ της χώρας, για την υλοποίηση των προγραµµάτων 
«Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των 
εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» και «Κέντρα Στήριξης Ροµά και ευπαθών Οµάδων»» στον ∆ήµο µας θα αποδοθεί ποσό 
24.120,00 ευρώ προκειµένου µε την σειρά µας να αποδώσουµε το χρηµατικό αυτό ποσό στον Οργανισµό Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΟΚΑΠ ). Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 0619.07 
µε τίτλο «Επιχορήγηση για πρόγραµµα ΚΗΦΗ & ΚΕ∆ΗΦ από Υπουργείο Εσωτερικών » και του Κ.Α. Εξόδων 00.6718.02 µε 
τίτλο «Απόδοση στον ΟΚΑΠ χρηµατικού ποσού από το ΥΠΕΣ για πρόγραµµα ΚΗΦΗ & ΚΕ∆ΗΦ» µε το ποσό των 24.120,00 
ευρώ. 

2.Βάση της αριθµ. πρωτ. 26421/23-07-2015 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέµα 
«Επιχορήγηση ∆ήµων της χώρας και της Περιφέρειας Αττικής µε συνολικό ποσό 246.881,85 € από µεταβιβασθείσα 
πίστωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του 
πρώην Ε.Ο.Π., ΠΙΚΠΑ και ΙΒΣ.» στον ∆ήµο µας θα αποδωθεί ποσό 27.084,96 ευρώ προκειµένου µε την σειρά µας να 
αποδώσουµε το χρηµατικό αυτό ποσό στον Οργανισµό Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΟΚΑΠ ). Για το λόγο αυτό 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 0619.08 µε τίτλο «Επιχορήγηση για καταβολή αποζηµίωσης 
σε υπαλλήλους του πρώην Ε.Ο.Π, ΠΙΚΠΑ και ΙΒΣ από Υπουργείο Εσωτερικών» και του Κ.Α. Εξόδων 00.6718.03 µε τίτλο 
«Απόδοση στον ΟΚΑΠ χρηµατικού ποσού απο το ΥΠΕΣ για καταβολή αποζηµίωσης σε υπαλλήλους του πρώην Ε.Ο.Π., 
ΠΙΚΠΑ και ΙΒΣ» µε το ποσό των 27.084,96 ευρώ. 

3.Βάση του αριθµ. πρωτ. 51562/2015 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας µε θέµα «Κλοπή αλεξικέραυνου 
στο σχολικό συγκρότηµα Βλαχάτων» και προκειµένου ο δήµος να προβεί στην αποκατάσταση της αντικεραυνικής 
προστασίας του κτιρίου παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 15.7331.10 µε τίτλο «Εργασίες 
αντικεραυνικής προστασίας στο σχολικό συγκρότηµα Βλαχάτων» µε ποσό 3.321,00 ευρώ και την τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. Η δαπάνη αυτή θα χρηµατοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ.  

4.Βάση του αριθµ. πρωτ. 33309/09-09-2015 εγγράφου, απεστάλλει στην υπηρεσία µας ο 3ος λογαριασµός του έργου 
«Κατασκευή δηµοτικού δρόµου οικισµού Φαρακλάτων» ποσού 16.037,81 ευρώ. Από τον Συνοπτικό Πίνακα Πιστώσεων 
και Πληρωµών το υπόλοιπο εγκρίσεων ανέρχεται στο ποσό των 19.659,49 ευρώ. Προκεµένου να πληρωθεί ο ανωτέρω 
λογαριασµός και να εγγραφεί και το υπόλοιπο εγκρίσεων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
30.7333.49 µε τίτλο «Κατασκευή δηµοτικού δρόµου οικισµού Φαρακλάτων ΣΑΤΑ» µε το ποσό των 16.037,81 ευρώ και 
την εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραµµα Έτους 2015 µε προϋπολογισµό έργου 35.697,30 ευρώ και πιστώσεις έτους 
2015 16.037,81 ευρώ. Η χρηµατοδότηση του έργου θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ. 

5.Μετά από επικοινωνία του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων & Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε το 
Τµήµα Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας ζητήθηκαν τεχνικά δελτία έργων µε παλαιές οφειλές του Π∆Ε προκειµένου να 
γίνει αίτηµα εξασφάλισης πιστώσεων. Ανάµεσα στα έργα που στάλθηκαν είναι και το έργο «Μελέτη Αλιευτικού 
Καταφυγίου Κουνόπετρας» µε προτεινόµενο π/υ στο έτος 2015 17.815,55 ευρώ. Επειδή δεν έχει βγει µέχρι τώρα κάποια 
εγκριτική απόφαση µε πίστωση στο έτος 2015 και προκειµένου να είναι εγγεγραµµένο στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον 
Προϋπολογισµό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1322.31 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το 
έργο "Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Κουνόπετρας"» και του Κ.Α. Εξόδων 30.7412.01 µε τίτλο «Μελέτη Αλιευτικού 
Καταφυγίου Κουνόπετρας Π.∆.Ε.» µε το ποσό των 0,01 ευρώ και την εγγραφή του στο Τεχνικό Πρόγραµµα.  

6.Βάση του αριθµ. πρωτ. 20370/01-07-2015 εγγράφου απεστάλλει στην υπηρεσία µας ο 19ος λογαριασµός του έργου 
«Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς" ποσού 6.699,09 ευρώ και περιλαµβάνει την µη επιλέξιµη δαπάνη . Μετά από επικοινωνία µε την Τεχνική 
Υπηρεσία και το Τµήµα Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας το υπόλοιπο µη επιλέξιµο ποσό του συγκεκριµένου έργου 
(εκτός του 19ο λογαριασµό) ανέρχεται σε 9.273,33 ευρώ. Στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό έτους 2015 
είναι στον Κ.Α. Εξόδων 80.8122.05 εγγραµµένη πίστωση ποσού 22.668,48 ευρώ µε χρηµατοδότηση ΕΠΠΕΡΑΑ και 
αφορά υπόλοιπο 300,00 ευρώ από 3ο-5ο λογαριασµό και 22.368,48 ευρώ από τον 16ο λογαριασµό. Επειδή όµως είναι 
µη επιλέξιµη η δαπάνη παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 

- την ενίσχυση του Κ.Α. 25.7326.18 «Αποχέτευση Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)-1ο Υποέργο " Αποχέτευση 
ακαθάρτων ∆.∆. Πόρου ∆ήµου Κεφαλλονιάς"» µε το ποσό των 15.972,42 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ  

- την µεταβολή χρηµατοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 80.8122.05 από ΕΠΠΕΡΑΑ σε ΣΑΤΑ 

-την µείωση της πίστωσης του Κ.Α. Εσόδων 1323.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο: Αποχέτευση Πόρου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς (ΣΑΕ 0758)» µε το ποσό των 22.668,48 ευρώ 



- την ανάλογη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 εγγράφοντας στην ΣΑΤΑ ποσό 22.668,48 
ευρώ στον Κ.Α. 80.8122.05 και ποσό 15.972,42 ευρώ στον Κ.Α. 25.7326.18 και διαγράφοντας ταυτόχρονα από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ ποσό 22.668,48 ευρώ από τον Κ.Α. 80.8122.05 και τον Κ.Α. 1323.02. 

7. Προκειµένου να γίνουν οι µεταβολές που αναφέρονται στα αριθµ. 3,4 και 6 παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
µείωση της πίστωσης του Κ.Α. 30.741.228 µε τίτλο «Μελέτη ανάπλασης κοιν/των χώρων ∆. Αργοστολίου» µε το 
ποσό των 57.999,71 ευρώ διότι εκτιµάται ότι η εγγγεγραµµένη πίστωση ποσού 100.0000,00 ευρώ µέχρι τέλος του 
έτους 2015 δεν θα εξαντληθεί στο σύνολό της και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος. 

8. Ο ∆ήµος µας κάθε µήνα µέσα από τους ΚΑΠ αποπληρώνει ως εγγυητής το δάνειο που είχε συνάψει η ΚΕΤΑ 
Πυλάρου µε το ΤΠ∆. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιµάται ότι θα χρειαστεί επί πλέον το ποσό των 2.000,00 ευρώ 
µέχρι το τέλος του έτους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4218.01 µε 
τίτλο «Επιστροφές χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 
∆ΕΠΤΑ Πυλάρου» και του Κ.Α. Εξόδων 00.6818.01 µε τίτλο «Καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνειο της ∆ΕΠΤΑ 
Πυλάρου» µε το ποσό των 2.000,00 ευρώ. 

9. Μετά από έλεγχο των υπολοίπων των Κ.Α. Εξόδων µισθοδοσίας παρατηρούνται ελλείψεις σε τρεις Κ.Α. διότι βάση 
δικαστικής απόφασης αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία οκτώ ατόµων µε αποτέλεσµα να µεταβληθεί µισθοδοσία 
τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τις κάτωθι µεταβολές: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα 
Ποσό µεταβολής 
πίστωσης  

∆ιαµορφωθέν 
µετά την 
παρούσα 

10.6021.00 

Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα- προσωπικό αορίστου χρόνου )  213.370,00 4.500,00 217.870,00 

10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  55.107,88 200,00 55.307,88 

15.6021.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) αορίστου χρόνου 60.000,00 -7.200,00 52.800,00 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  94.366,07 2.500,00 96.866,07 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  422.843,95 0,00 422.843,95 

 

10. Προκειµένου να καταβληθεί η εκλογική αποζηµίωση στους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν για την διενέργεια του 
δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 κατά τα οριζόµενα στο ΦΕΚ Β/1369/03-07-2015 λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. 
πρωτ. 30179/2015 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, τα αριθ. πρωτ. 22120/03-07-2015 και 30801/08-09-2015 
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών για µεταφορά πίστωσης και τις αριθµ. πρωτ. 13104/1297/09-07-2015 και 
18021/1734/18-09-2015 αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µεταβολή των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων ως εξής: 

 

ΚΑ Εξόδων Κατονομασία Ποσό Μεταβολής Πίστωσης  



10.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 4.700,00 

15.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 500,00 

20.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 1.000,00 

30.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 2.300,00 

35.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 400,00 

40.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 300,00 

45.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 100,00 

50.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 600,00 

10.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 1.200,00 

15.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 600,00 

20.6022.01 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 1.200,00 

30.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 1.500,00 

35.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 400,00 

10.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 32,66 



15.6051.01 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 16,33 

10.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 587,50 

15.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 37,50 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 125,00 

30.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 237,50 

35.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 37,50 

45.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 12,50 

50.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 75,00 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 135,00 

15.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ - 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 12,00 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 30,75 

30.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 60,00 

35.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ - 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 9,00 

45.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ - 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 3,00 

50.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Α.Δ.Κ.Υ - 

Τ.Ε.Α.Δ.Υ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 18,00 

40.6051.04 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Ε.Α.Δ.Υ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ 9,00 

20.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

Κ.Σ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 26,66 

30.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

Κ.Σ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 66,65 

35.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

13,33 



Κ.Σ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

40.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

Κ.Σ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 26,66 

30.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 17,20 

35.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε - 

ΚΥΤ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 4,30 

30.6051.08 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 9,00 

35.6051.08 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 3,00 

10.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  296,87 

20.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  333,57 

30.6052.01 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  384,27 

15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 151,66 

35.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 102,69 

Σύνολα 17.674,10 

  

ΚΑ Εσόδων Κατονομασία Ποσό Μεταβολής Πίστωσης  

1219.02 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης 14.800,00 

Σύνολα 14.800,00 

 

11. Προκειµένου να καταβληθεί η αµοιβή δικηγόρου της υπόθεσης που αναφέρεται στην αριθµ. 52/2015 απόφαση 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας για την απόδοση του επιδόµατος 176,00 ευρώ σε υπαλλήλους του ∆ήµου, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4142.05 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου» και 
του Κ.Α. Εξόδων 80.8242.06 µε τίτλο «Κρατήσεις αµοιβής δικηγόρου» µε το ποσό των 7002,00 ευρώ. 

12. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες αντικατάστασης φωτιστικών σωµάτων στον ηλεκτροφωτισµό κοινοχρήστων 
χώρων µέσω της ∆ΕΗ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. 20.7336.07 µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός 
Κοινοχρήστων χώρων» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ και την µείωση του Κ.Α. 20.6021.00 µε τίτλο «Τακτικές 
αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε το ίδιο ποσό. 



13. Με το αριθµ. 2508/13-09-2004 συµβόλαιο µίσθωσης ο ∆ήµος Πυλαρέων προέβει στη σύνταξη µισθωτηρίου 
συµβολαίου για την µίσθωση αγροτεµαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ» του ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος Μακρυωτίκων του ∆ήµου Πυλαρέων επιφάνειας 5.032 τ.µ. ιδιοκτησίας Γαλακτοκοµικού 
Συνεταιρισµού Πυλάρου µε διάρκεια µίσθωσης 20 έτη ( µε δυνατότητα παράτασης για άλλα 20 έτη) και ετήσιο 
µίσθωµα 150,00 ευρώ. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει πληρωµή για κανένα µισθωτικό έτος επειδή δεν είχε δοθεί η 
υποχρέωση αυτή από τον πρώην ∆ήµο Πυλάρου. Τα ετήσια µισθώµατα που µπορούµε να εξοφλήσουµε αφορούν 
τα µισθωτικά έτη 2010,2011,2012,2013,2014 και 2015. ∆εδοµένων των ανωτέρω παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. 80.8117.07 µε τίτλο «Μισθώµατα κτιρίων - οικοπέδων και αποθηκών» µε το ποσό 750,00 ευρώ 
και του Κ.Α. 70.6231 µε τίτλο «Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών (ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ∆.Ε. ΟΜΑΛΩΝ , Κ.ΛΠ. )» µε το 
ποσό των 150,00 ευρώ. 

14. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δήµου µας µέχρι τέλος του έτους σε αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.7134.00 µε τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» µε το ποσό των 1.000,00 ευρώ. 

15. Προκειµένου να εκτελεστεί η αριθµ. Α760/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών που επιδικάζει 
τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην καταβολή του χρηµατικού ποσού των 4.765,05 ευρώ νοµιµοτόκως, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε 
το ποσό των 4.765,05 ευρώ. 

16. Βάση της αριθµ. πρωτ. 102215/07-10-2015 απόφασης Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 
τροποποιήθηκε το Πρόγραµµα δηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2015, στη ΣΑΕΠ-022/8 και ενισχύονται οι ετήσιες 
πιστώσεις του έργου «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Προβολής, Ανάδειξης και ∆ικτύωσης του 
Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών» 
µε το ποσό των 216.000,99 ευρώ. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 
1321.05 µε τίτλο «Επιχορήγηση για το έργο "Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα προβολής, ανάδειξης και 
δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Κ.ΟΠΣ 381380 )» και του Κ.Α. Εξόδων 10.7336.01 µε τίτλο «Ολοκληρωµένο πληροφοριακό 
σύστηµα προβολής, ανάδειξης και δικτύωσης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Κεφαλλονιάς µε 
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών - Κ.ΟΠΣ 381380 » µε το ποσό των 216.000,99 ευρώ και την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2015. 

17. Επειδή εκ παραδροµής ο Κ.Α. Εξόδων 00.6111 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων 
και κτηµατολογίου (ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής)» ενισχύθηκε δύο φορές και η 
πίστωσή του έχει διαµορφωθεί στο ποσό των 50.000,00 ευρώ παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την µείωση πίστωσης 
κατά 15.000,00 ευρώ. 

Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 53.953,97 ευρώ. 

  Αργοστόλι 9 Οκτωβρίου  2015  
Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως  απαντήθηκαν από την 
υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού κ. Σοφία Κουστουµπάρδη και αναλυτικά περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά:   
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει  ότι ψηφίζει τις παρακάτω παραγράφους της εισήγησης:   
Την   1 την 2 την 3 (µε την παρατήρηση το έργο να γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό), την 5 την 6 την 9 την 10 και την 11 (την 12  
∆ΕΝ  την ψηφίζει και προτείνει να επιβάλει ο ∆ήµος τέλη στον ΟΤΕ ,∆ΕΗ κ.λ.π για τους δηµοτικούς  χώρους που 
χρησιµοποιούν  -στύλους –υποσταθµοί κ.λ.π) , ψηφίζει την 13 (την 14 ∆ΕΝ την ψηφίζει γιατί η προµήθεια των υπολογιστών 
έπρεπε  να γίνει µε πρόχειρο  διαγωνισµό,) ψηφίζει επίσης   την 15   και την 17, όλες τις υπόλοιπες παραγράφους που δεν 
αναφέρονται τις καταψηφίζει. 
Ο κ. ∆ιονύσιος Αραβαντινός δηλώνει  ότι ∆ΕΝ ψηφίζει τις παρακάτω παραγράφους της εισήγησης:   
Την 7 την 8 και την 14 (µε την παρατήρηση  ότι  η προµήθεια των υπολογιστών πρέπει  να γίνει µε πρόχειρο  διαγωνισµό )  ,  
τις υπόλοιπες παραγράφους τις ψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  – Αλέξανδρος Μοσχονάς και Ηλίας 
Κουρκουµέλης . 
                 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 



• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2015. 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
 
                                                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος  οικονοµικού έτους 2015  . 
2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος του  έτους 2015   και   εισηγείται    
την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
3.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος ανακοινώνει στα Μέλη την διακοπή  της  συνεδρίασης επειδή ακολουθεί  άµεσα  
∆ηµοτικό  Συµβούλιο , και τα υπόλοιπα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης  της σηµερινής ( 27ης 
συνεδρίασης ) θα συζητηθούν σε νέα συνεδρίαση την 15η Οκτωβρίου . 
 

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

                                                                                                                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                   
Σοφία Γαρµπή    
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 


