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                                                ΠΡΑΚΤΙΚΑ  
 

 της  25ης  (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  15 η  
Σεπτεµβρίου   2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
Στο Αργοστόλι σήµερα 15  η   Σεπτεµβρίου    του έτους 2015 , 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.  36089/7-09-2015 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  εννιά    ( 9) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφία Γαρµπή                                                                                              Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                              
2. Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                                                                                                                                                                              
3. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                     
5  Ανουσάκης Νικόλαος  
6. ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
7. Αραβαντινός ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος)  
8.Λυκούδης Ιωάννης  
9. Ηλίας Κουρκουµέλης.                                                                                                                                                                                                                                                
 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     315 / 2015                                           Α∆Α: 7ΗΧΤΩΕ5-78Π            
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης    και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού   2015.   

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη το 
κατεπείγον του θέµατος αναφέρει στα Μέλη της Επιτροπής τα παρακάτω:  
 
 Με  την αριθµ. 744/2015  απόφαση του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Β2 Πολιτικό τµήµα)  απορρίφθηκε 
αίτηση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την αναίρεση της αριθµ.  305/20214  απόφασης του Εφετείου Πατρών 
τον οποίον και καταδικάζει να καταβάλει το ποσό των € 107,592,32 στους παρακάτω : 
 
 

1 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ  Ι.∆.Α.Χ 

18.086,00 

2 ΓΚΟΡΙΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ι.∆.Α.Χ. 

18.174,40 

3 ΜΑΚΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.∆.Α.Χ. 

16.190,96 

4 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΗΛΙΑ  Ι.∆.Α.Χ. 

18.338,00 



5 ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του ΠΑΝΑΓΗ  Ι.∆.Α.Χ. 

18.212,00 

6 ΣΚΕΝΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ του ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ  Ι.∆.Α.Χ. 

18.590,96 

    

ΣΥΝΟΛΟ 

107.592,32 

 
   Με την αριθµ. 177/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση  του προϋπολογισµού  
για την ενίσχυση  του Κ.Α. 80.8117.35 µε τίτλο « Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των € 
107.600,00  
    Προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία  για  την πληρωµή του ανωτέρω ποσού σε µηνιαίες δόσεις ,  απαιτείται  
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης των €  107.592,32 . 

Στην συνέχεια αναφέρει 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 της   δαπάνης  και η  διάθεση της αντίστοιχης   πίστωσης σύµφωνα µε την 
εγγεγραµµένη πίστωση   εξόδων του Προϋπολογισµού  2015  της  παρακάτω πρότασης   ανάληψης 
υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό 

Αιτιολογία Κ.Α ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1193 14/09/2015 107.600,00 

« Απόδοση βάσει δικαστικών 
αποφάσεων» 

  80.8117.35 171.420,82 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης  αναφέρει τα παρακάτω: Αποδεικνύει άλλη µια φορά η ∆ηµοτική Αρχή ( Νέα 
∆ηµοκρατία) αξιοποιώντας το πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ _ΑΝΕΛ  έδωσε  µάχη όλο το 
προηγούµενο διάστηµα ώστε να µην αποζηµιωθούν οι παραπάνω εργαζόµενοι εάν και είχαν δικαιωθεί 
µε δικαστικές αποφάσεις . 
 Βλέπουµε και σήµερα µε την αµετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου για την επαναπρόσληψη και 
καταβολή των αποδοχών τους , η ∆ηµοτική Αρχή αντί να καταβάλλει άµεσα τους µισθούς ‘όπως 
αποφάσισε το δικαστήριο , πιέζει και αναγκάζει τους εργαζόµενους να αποδεχθούν την πληρωµή τους 
σε δόσεις. Εµείς προτείνουµε την άµεση καταβολή όλων των οφειλόµενων ποσών στους εργαζόµενους 
και ψηφίζουµε την πρόταση µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Ανουσάκης 
Νικόλαος - Λυκούδης ∆ιονύσιος-Λυκούδης Ιωάννης –Κουρκουµέλης Ηλίας –Ζαπάντης Ανδρέας και 
Αραβαντινός ∆ιονύσιος.  
 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  αποβληθείσα  πρόταση    ανάληψης υποχρέωσης   της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

                       
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχει    την   παραπάνω δαπάνη        και  διαθέτει  την   αντίστοιχη      πίστωση       σε 
βάρος του    εγγεγραµµένου  κωδικού   αριθµού   εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                               Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ                                                           
                                                                Η Πρόεδρος      
 
 
                                                            Σοφία Γαρµπή    
                                                    Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
                       Αργοστόλι  15/09/2015 

          
                      Αριθµ. Πρωτ. 36108 
                     
                           
                       
                                 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής  
         Ταχ. ∆/νση : Πλατεία Βαλλιάνου  
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
Πληρ. :  Α.  Πεφάνη 
Τηλέφωνο     : 2671360154 

 
Προς:  

 
 
 
 
 
 
 
        
 

   
 
 

Θ Ε Μ Α : Έγκριση  δαπάνης    και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού   2015.   

 

 
      Σας στέλνουµε απόσπασµα  της αρ   315  ης /2015 απόφασης της  Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  προκειµένου να λάβετε γνώση.  
 

 
                                               
                                                                                                           Ο ∆ήµαρχος 
                                                                                                                                            Με εντολή του  
   Κοιν.                                                                                                                                   
1. κ. ∆ήµαρχο                                                                                                                           Α. Πεφάνη  
2. Οικονοµική  Υπηρεσία   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

  Στο Αργοστόλι σήµερα την  15  η Σεπτεµβρίου   του έτους 2015, ο 
υποφαινόµενος ∆ηµοτικός υπάλληλος  Μουρελάτος Αντώνιος, 
κατά παραγγελία του ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς , δηµοσίευσα έξω 
από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα το αρ. 315 /2015 Απόσπασµα 
Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 
 
 
 
Ο ∆ηµοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες   
 
 
Αντώνιος  Μουρελάτος  

 


