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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

                                             

                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  24 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  Μαΐου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   114 / 2014 

 

 

        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών 
λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαΐου     του έτους 2014 , ηµέρα Τρίτη       και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  21632/13-05-2014 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Σολωµός     Σπυρίδων (αναπληρωµατικό µέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                               
3.  Παπαδάτος Νίκος                                                                                                                                                                      
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
5. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                       
6. Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο Ο οποίος   εισηγούµενος το   2 ο   θέµα   ηµερήσιας 

διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό του    υπόλογου  υπάλληλου  κ.  ∆ηµητρίου 
∆ηµουλιού  ,έκδοσης  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « 
Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι  µηνών και έως 13-011-2014.  
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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



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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την αποκατάσταση 
των ζηµιών στις οικοσκευές τους  ζητείται: α) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης του 
προϋπολογισµού και β)  ο ορισµός  του    υπόλογου  υπάλληλου  κ.  ∆ηµητρίου ∆ηµουλιού   για την έκδοση  
Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης διατυπώνει την ίδια θέση που εξέφρασε κατά την συζήτηση της  113/2014 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στην οποία εισηγείται την τροποποίηση του    Προϋπολογισµού   

ενισχύοντας  τον εγγεγραµµένο Κ.Α για τις αποζηµιώσεις των ζηµιών στις οικοσκευές µε το ποσό του 

1.500.000,00 € . 

  Αναλυτικά πρότεινε  η τροποποίηση    να γίνει ενισχύοντας τον παραπάνω  Κ.Α  µε το ποσό των 

2.900.000,00 € που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το αναγκαίο ποσό για την αποζηµίωση όλων των 

αιτούντων που έχουν υποστεί ζηµιές στις οικοσκευές του . 



Σηµειώνεται ότι το  επί πλέον ποσό  του   1.400.000,00 € έχει αιτηθεί από το Τµήµα Πρόνοιας του 

∆ήµου  προς  αρµόδιο Υπουργείο και εκκρεµεί η  εκταµίευσή του σύµφωνα µε δήλωση του  

Προϊσταµένου του Τµήµατος Πρόνοιας κ. ∆ηµητρίου ∆ηµουλιού σε τηλεφωνική του επικοινωνία µε την 

υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. Σοφία Κουστουµπάρδη κατά την διάρκεια 

της συνεδρίασης . 

Ο κ. Γκισγκίνης επαναλαµβάνει και ψηφίζει την πρότασή του. 

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 Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την  859/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 500.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση   από τον   Κ.Α   00. 6739.04 

και τίτλο  «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» 

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

∆ηµήτριο ∆ηµουλιό     ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης 

ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

2. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                  ∆ηµήτριος Πυλαρινός  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

                                             

                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  24 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  Μαΐου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   115 / 2014 

 

 

        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών 
λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαΐου     του έτους 2014 , ηµέρα Τρίτη       και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  21632/13-05-2014 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Σολωµός     Σπυρίδων (αναπληρωµατικό µέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                           
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                              
3.  Παπαδάτος Νίκος                                                                                                                                                                      
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
5. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                       
6. Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο o οποίος   εισηγούµενος το   3  ο   θέµα   ηµερήσιας 

διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό της    υπόλογου  υπάλληλου  κ. Αικατερίνη 
Αυγερινού  ,έκδοσης  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « 
Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι  µηνών και έως 13-011-2014.  
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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



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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την 

αποκατάσταση των ζηµιών στις οικοσκευές τους  ζητείται: α) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της 

σχετικής πίστωσης του προϋπολογισµού και β)  ο ορισµός  της    υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Αικατερίνης 

Αυγερινού    για την έκδοση  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 

µε τίτλο « Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»  

  

Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης διατυπώνει την ίδια θέση που εξέφρασε κατά την συζήτηση της  113/2014 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στην οποία εισηγείται την τροποποίηση του    Προϋπολογισµού   

ενισχύοντας  τον εγγεγραµµένο Κ.Α για τις αποζηµιώσεις των ζηµιών στις οικοσκευές µε το ποσό του 

1.500.000,00 € . 



  Αναλυτικά πρότεινε  η τροποποίηση    να γίνει ενισχύοντας τον παραπάνω  Κ.Α  µε το ποσό των 

2.900.000,00 € που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το αναγκαίο ποσό για την αποζηµίωση όλων των 

αιτούντων που έχουν υποστεί ζηµιές στις οικοσκευές του . 

Σηµειώνεται ότι το  επί πλέον ποσό  του   1.400.000,00 € έχει αιτηθεί από το Τµήµα Πρόνοιας του 

∆ήµου  προς  αρµόδιο Υπουργείο και εκκρεµεί η  εκταµίευσή του σύµφωνα µε δήλωση του  

Προϊσταµένου του Τµήµατος Πρόνοιας κ. ∆ηµητρίου ∆ηµουλιού σε τηλεφωνική του επικοινωνία µε την 

υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. Σοφία Κουστουµπάρδη κατά την διάρκεια 

της συνεδρίασης . 

Ο κ. Γκισγκίνης επαναλαµβάνει και ψηφίζει την πρότασή του. 

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 Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την  860/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 500.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση   από τον   Κ.Α   00. 6739.04 

και τίτλο  «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» 

2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.   

Αικατερίνη Αυγερινού    ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης 

ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

2. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                  ∆ηµήτριος Πυλαρινός  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Α∆Α: ΒΙΦΣΩΕ5-7∆0                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              
 

                                             

                                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 

Από το πρακτικό της  24 ης (κατεπείγουσας ) συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής την  13 η  Μαΐου    2014  
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   116 / 2014 

 

 

        ΘΕΜΑ : Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευών 
λόγω φυσικών καταστροφών. 
 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα  13  η  Μαΐου     του έτους 2014 , ηµέρα Τρίτη       και ώρα 12.00 το µεσηµέρι   , συνήλθε 
σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.  21632/13-05-2014 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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Σολωµός     Σπυρίδων (αναπληρωµατικό µέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Γαλάτης Άγγελος                                                                                                   
3.  Παπαδάτος Νίκος                                                                                                                                                                      
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
5. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                       
6. Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
 
Ο  Πρόεδρος , κ. ∆ηµήτριος Πυλαρινός    κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  κ. Γεράσιµο Παυλάτο Ο οποίος   εισηγούµενος το   4 ο   θέµα   ηµερήσιας 

διάταξης «Έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής για την αποκατάσταση ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 

καταστροφών.»  έθεσε  υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 

Ζητείται η έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής για τον ορισµό της     υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Χαραλαµπίας 
Ευθυµιάδου  ,  Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Οικονοµική 
Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται στο διάστηµα των έξι  µηνών και έως 13-011-2014.  
  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 
 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται  η έκδοση 

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

όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

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

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



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

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

αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα 

δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  

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

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

λήξεως του οικονοµικού έτους.  

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

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

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

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

ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  

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

λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής. 

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

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

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

προπληρωµής.» 

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

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

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

απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  

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

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

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

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

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

κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 

Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να αποζηµιωθούν οι πληγέντες για την αποκατάσταση 
των ζηµιών στις οικοσκευές τους  ζητείται: α) η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης του 
προϋπολογισµού και β)  ο ορισµός  της    υπόλογου  υπάλληλου  κ.  Χαραλαµπίας   Ευθυµιάδου   για την έκδοση  
Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Οικονοµική Ενίσχυση 
αποκατάστασης ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»    
Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

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

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης διατυπώνει την ίδια θέση που εξέφρασε κατά την συζήτηση της  113/2014 

απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής στην οποία εισηγείται την τροποποίηση του    Προϋπολογισµού   

ενισχύοντας  τον εγγεγραµµένο Κ.Α για τις αποζηµιώσεις των ζηµιών στις οικοσκευές µε το ποσό του 

1.500.000,00 € . 

  Αναλυτικά πρότεινε  η τροποποίηση    να γίνει ενισχύοντας τον παραπάνω  Κ.Α  µε το ποσό των 

2.900.000,00 € που αντιστοιχεί σε ολόκληρο το αναγκαίο ποσό για την αποζηµίωση όλων των 

αιτούντων που έχουν υποστεί ζηµιές στις οικοσκευές του . 



Σηµειώνεται ότι το  επί πλέον ποσό  του   1.400.000,00 € έχει αιτηθεί από το Τµήµα Πρόνοιας του 

∆ήµου  προς  αρµόδιο Υπουργείο και εκκρεµεί η  εκταµίευσή του σύµφωνα µε δήλωση του  

Προϊσταµένου του Τµήµατος Πρόνοιας κ. ∆ηµητρίου ∆ηµουλιού σε τηλεφωνική του επικοινωνία µε την 

υπάλληλο του Γραφείου Προϋπολογισµού – Λογιστηρίου κ. Σοφία Κουστουµπάρδη κατά την διάρκεια 

της συνεδρίασης . 

Ο κ. Γκισγκίνης επαναλαµβάνει και ψηφίζει την πρότασή του. 

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 Φ044/οικ.3056/33131 απόφαση Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Την  861/2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας.  

 

                                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

 
 

1. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 500.000,00 € και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση   από τον   Κ.Α   00. 6739.04 

και τίτλο  «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών» 

2. Εγκρίνει την έκδοση Εντάλµατος Προπληρωµής στην υπόλογο υπάλληλο  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ.  

Χαραλαµπία Ευθυµιάδου     ποσού  500.000,00 € από τον Κ.Α  00.6739.04 µε τίτλο « Ενίσχυση αποκατάστασης 

ζηµιών  οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.»   

2. Η απόδοση λογαριασµού  ορίζεται στο διάστηµα των έξι µηνών και έως 13-11-2014. 

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

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

 
 

                                                                  ∆ηµήτριος Πυλαρινός  
                                                                Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Α∆Α: ΒΙΦΣΩΕ5-ΑΛ9                    
                                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  24 ης   ( κατεπείγουσας  )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   13 η  
Μαΐου 2014 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     117 / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση  δαπάνης    και διάθεση πίστωσης    προϋπολογισµού   2014 για την 
φιλοξενία των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές  της 18 ης και 25 ης Μαΐου 2014 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 13 η   Μαΐου  του έτους 2014, ηµέρα   Τρίτη        και ώρα  12 :00 το µεσηµέρι   , 
συνήλθε σε   κατεπείγουσα   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ  21632 /13 -05 -2014  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 επτά  (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι  (6) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1.  Σολωµός     Σπυρίδων (αναπληρωµατικό µέλος)                                  Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
2. Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                          Γαλάτης Άγγελος                                                                                                                                                         
3.  Παπαδάτος Νίκος                                                                                                                                                                      
4.  Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                            
5. Σαµούρης Σπυρίδων                                                                                       
6. Γκισγκίνης Νικόλαος 
 
Ο Πρόεδρος , κ.  ∆ηµήτριος Πυλαρινός  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον 

Προϊστάµενο  της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. Γεράσιµο Παυλάτο  ο οποίος  εισηγούµενος   το  

1ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών  και διάθεση πιστώσεων   Προϋπολογισµού 2014 για την 

φιλοξενία των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές  της 18 ης και 25 ης Μαΐου 2014 .»     ανέφερε 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     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και την παρακάτω   πρόταση  

ανάληψης υποχρέωσης   της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

862 13-05-2014 1.423,80 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 00.6434.00 6.776,20 

      



 

Ζητείται η έγκριση της   παραπάνω  δαπάνης    και η διάθεση της  αντίστοιχης   πίστωσης για την 

υλοποίηση των επερχόµενων ∆ηµοτικών _Περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών.( για την 

φιλοξενία των δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές  της 18 ης και 25 ης Μαΐου 2014 ) . 

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

   2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  
   3)την  337 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2014. 

  4) την  υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 /3-01-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 

 6) την   υποβληθείσα πρόταση  (862/2014)   ανάληψης υποχρέωσης   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας 
7) την άµεση ανάγκη της φιλοξενίας των δικαστικών που θα διεξάγουν τις εκλογές :   
   

                                           ΟΜΟΦΩΝΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχει  την  παραπάνω δαπάνη       και  διαθέτει  την   αντίστοιχη      πίστωση       σε βάρος 

του    εγγεγραµµένου κωδικού   αριθµού   εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                      Πιστό Αντίγραφο  
                                                                       Ο Πρόεδρος 
                                                                 
                                                                 ∆ηµήτριος Πυλαρινός 
                                                              Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 

 


