
                                                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   16 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  412    / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ :    Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   42898 / 12 -09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος   ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                                       
3. Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                    
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών»έδωσε τον 
λόγο στην Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου η οποία και σύµφωνα µε το υπ αρίθ. 
40963/2-09-2014 έγγραφό της  ανέφερε τα παρακάτω :  
 
 

Στις 17-10-2014 πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών η από 12-02-2012 

(ΑΒΕΜ: 24/2010)  αίτηση ακύρωσης της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ανδρέας Στάβερης ΑΞΕΤΕ». Με 

την ως άνω αίτηση της η εταιρία στρέφεται κατά της απόφασης-πρακτικού της Επιτροπής Εκδίκασης Αυθαιρέτων 

Κατασκευών της ∆/νσης Πολεοδοµίας καθώς και κατά της από 15-11-2007 έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης 

κατασκευής και υπολογισµού προστίµων της ∆/νσης Πολεοδοµίας. Τα ανωτέρω αφορούν ξενοδοχείο της εταιρίας 

στον οικισµό  Κουντουράτων ∆.Ε. Λειβαθούς, στο οποίο σε αυτοψία που διενεργήθηκε από την αρµόδια ∆/νση 

Πολεοδοµίας, διαπιστώθηκαν αυθαίρετες προσθήκες ηµιυπαίθριων χώρων στο ισόγειο, πρώτο και δεύτερο 

όροφο αυτού καθώς και αυθαίρετη κατασκευή µπαρ και αποθήκης.  

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται  η Οικονοµική Επιτροπή να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα 

εισήγηση πληρεξούσια δικηγόρο προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης ενώπιον του 



∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 17-10-2014 ή σε οποιαδήποτε  µετ’  αναβολή  δικάσιµο  κατά  

τη  συζήτηση  της  υπό  κρίση αίτησης ακύρωσης προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα του ∆ήµου µε 

κάθε νόµιµο µέσο. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή- Φλωράτος Θεόδωρος - Ζαπάντης Ανδρέας  και   
Γκισγκίνης Νικόλαος  .                                                                                                                                                                                                                                                                     
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                             ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει  την παράσταση της επί πάγια αντιµισθίας δικηγόρου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκης 

Χριστοφοράτου ως  πληρεξούσια δικηγόρο προκειµένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της έφεσης 

ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιµο της 17-10-2014 ή σε οποιαδήποτε  µετ’  αναβολή  

δικάσιµο  κατά  τη  συζήτηση  της  υπό  κρίση αίτησης ακύρωσης προκειµένου να υπερασπισθεί τα συµφέροντα 

του ∆ήµου µε κάθε νόµιµο µέσο. 

 
       Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Α∆Α: Β8ΧΒΩΕ5-ΒΤΝ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   16 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    413  / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :   Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης       του έργου  

                 « Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγίου Νικολάου –Πόρου»  

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ      42898 / 12 -09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας  ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                  
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 2 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης       του 
έργου « Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγίου Νικολάου –Πόρου»έθεσε υπόψη της Επιτροπής  το υπ αρίθ. 42391/10-08-
2014 διαβιβαστικό της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου 
κ. Ελβίρας Λορεντζάτου σύµφωνα µε το οποίο  υποβάλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το υπ αρίθ. 
38223/12-08-2014 Πρακτικό  της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µαζί µε  το Παράρτηµά του για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του εν λόγω έργου που έχουν  ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την Ανάθεση του Έργου: 

«Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου - Πόρου»  

                                         Προϋπολογισµού 71.418,68 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
 

Στο Αργοστόλι σήµερα 12 Αυγούστου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Κεφαλονιάς, η Επιτροπή διεξαγωγής της 

∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 250/2014 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆. Κεφαλονιάς, και αποτελείται από τους εξής:  



1) Ελβίρα Λορεντζάτου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος, 

2) Χρήστο Ρουχωτά, ως Γραµµατέα και Μέλος,  

3) ∆ηµήτριο Στουπά, ως Μέλος, 

 Όταν κηρύχθηκε η έναρξη κατάθεσης προσφορών προσήλθαν οι κάτωθι ενδιαφερόµενοι και κατέθεσαν 

σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς και φάκελο δικαιολογητικών:  

 

1) Σάµαρης Στεφ. Ζαχαρίας  Ε.∆.Ε., εκπροσωπούµενος από τον ίδιο 

2) ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ, εκπροσωπούµενη από τον Σπυρίδων Ζαβιτσάνο 

3) Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς – Βασίλειος Νικολόπουλος, εκπροσωπούµενη από τον Νικόλαο Μοσχονά 

 Στην συνέχεια, αφού παρήλθε η ώρα 10:00 π.µ κηρύχθηκε από την Πρόεδρο η λήξη χρόνου παραλαβής 

προσφορών. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας της Προέδρου µε την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικά άλλες προσφορές για το διαγωνισµό. 

Σε πρώτη φάση ανοίχτηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όπου 1ο) καταγράφηκαν και 

µονογράφτηκαν τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονταν σε αυτούς και 2ο) ελέγχθηκε και επεστράφη η 

πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ αφού πρώτα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει επικυρωµένο αντίγραφο 

µέσα στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής.  

Η καταγραφή είχε ως εξής: ([βλ. συνηµµένο 1: καταγραφή δικαιολογητικών συµµετοχής (τέσσερα – 4 - 

φύλλα) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Πρακτικού)]. 

 Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αφού έλεγξε τους σφραγισµένους φακέλους οικονοµικής προσφοράς 

προέβη στην αποσφράγιση τους, τους µονόγραψε και ανακοίνωσε δηµόσια τα επιµέρους στοιχεία των 

προσφορών µε τη σειρά κατάθεσής τους ως εξής: 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

α/α ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ Α 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
1 Σάµαρης Στεφ. Ζαχαρίας  Ε.∆.Ε. 6% 

Έξι επί τοις εκατό 
2 ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ 7 % 

Επτά επί τοις εκατό 
3 Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς – Βασίλειος Νικολόπουλος 5 % 

Πέντε επί τοις εκατό 
 

 Τα ανωτέρω ποσά αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

όλων των διαγωνιζοµένων. 

 Αφού η Επιτροπή ολοκλήρωσε την προαναφερόµενη διαδικασία για το σύνολο των ενδιαφεροµένων, 

προέβη στην κατάρτιση του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Ι κατά σειρά µειοδοσίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 δ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως  Αριθµ. 

1. 
ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ 

Επτά επί τοις εκατό 7 % 



 
 Κατόπιν, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη, ελέγχθηκε ο φάκελος δικαιολογητικών και ειδικότερα  α. 

η νοµιµότητα εκπροσώπησης, β. η έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ. το δικαίωµα συµµετοχής τους στον 

διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, και δ. η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 23 και 24 της 

διακήρυξης.  

 Στην συνέχεια ελέγχθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών - ως προς την πληρότητα των 

υπογραφών και την ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου - σύµφωνα µε το άρθρο 24.2 της διακήρυξης ενώ 

επίσης έγινε λογιστικός έλεγχος αυτών και έλεγχος οµαλότητας των οικονοµικών προσφορών (βλ. συνηµµένο 2: 

Έλεγχος οµαλότητας οικονοµικών προσφορών, τρία – 3 – φύλλα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 

παρόντος Πρακτικού).  

 Τέλος παρακρατήθηκαν τα υποβληθέντα µηχανόσηµα κατά τα περιγραφόµενα στη διακήρυξη (24.1.6). 

         Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 

1. Για τον διαγωνιζόµενο «ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ»  

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι παραδεκτός. 

 

2. Για τον διαγωνιζόµενο «Σάµαρης Στεφ. Ζαχαρίας  Ε.∆.Ε.»  

Η συµµετοχή κρίθηκε µη παραδεκτή για τον κάτωθι λόγο: 

∆εν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης και συγκεκριµένα τις ζητούµενες κατηγορίες του ΜΕΕΠ 

όπου σύµφωνα µε τη διακήρυξη απαιτούνταν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο  ΜΕΕΠ για 

κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ τάξεως Α1, Α2 & 1η και κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ τάξεως Α1, Α2 & 1η. Ο εν λόγω 

διαγωνιζόµενος είναι εγγεγραµµένος µόνο στο ΜΕΕΠ κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ τάξης 1ης. 

 

3. Για τον διαγωνιζόµενο «Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς – Βασίλειος Νικολόπουλος»  

Ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς είναι παραδεκτός. 

 

 Με την επιφύλαξη του επικείµενου ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής (Ε.17 

της Γ.Γ.∆.Ε. υπ’ αριθ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010), καταρτίστηκε ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ των παραδεκτών προσφορών 

κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής:   

 

2. 
Σάµαρης Στεφ. Ζαχαρίας  Ε.∆.Ε. 

Έξι επί τοις εκατό 6% 

3. 
Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς – Βασίλειος 
Νικολόπουλος Πέντε επί τοις εκατό 5 % 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 θ της ∆ιακήρυξης) 

Προσφερόµενη έκπτωση (%)  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ολογράφως Αριθµ. 

1. 
ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ 

Επτά επί τοις εκατό 7 % 

2. Κ/ξία Νικόλαος Μοσχονάς – Βασίλειος 
Νικολόπουλος Πέντε επί τοις εκατό 5 % 



Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

της διαγωνιζόµενης εταιρίας µε την επωνυµία «ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ» (βεβαίωση ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕ∆Ε υπ’ αρίθµ. 33428/12-08-2014 µέσω on-line εφαρµογής). 

Με  το υπ. αριθ. Πρωτ. 38.220/12-08-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πύργου και το υπ. αριθ. Πρωτ. 

38.222/12-08-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πάτρας για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των 

υπόλοιπων διαγωνιζοµένων αποφασίζει προς το παρόν τη λύση της συνεδριάσεως.   

Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το πρακτικό αυτό το υπογράφει ως ακολούθως. 

Η Επιτροπή  

Ελβίρα Λορεντζάτου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος 

Χρήστος Ρουχωτάς, Γραµµατέας και Μέλος 

∆ηµήτριος Στουπάς, ως Μέλος 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
Του υπ’ αρίθµ. 38.223/12-08-2014 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

του έργου: 

«Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου - Πόρου»  

 

Προϋπολογισµού 71.418,68 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

 
 Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αρ. ∆17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-10 εγκυκλίου Ε.17 της Γ.Γ.∆.Ε., πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος 
εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
 
 Από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου απεστάλη 38.220/12-08-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πύργου και το 
υπ. αριθ. Πρωτ. 38.222/12-08-2014 έγγραφό προς το ΕΤΑΑ Πάτρας που αφορούσαν στον έλεγχο εγγυητικών επιστολών των 
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό. 

 
 Ελήφθησαν σε απάντηση αντίστοιχα οι βεβαιώσεις µε αριθµ. πρωτ.: 

 

α. Α.Π. 494/12-08-2014 (αρ. πρωτ. µας 38248/12-08-2014) από ΕΤΑΑ Πύργου 

β. Α.Π. 638/20-08-2014/22-08-14 (αρ. πρωτ. µας 39570/22-08-2014) από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε  

 

 µε τις οποίες βεβαιώνεται η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής διαγωνιζόµενων. Τα ανωτέρω 
έγγραφα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Φακέλου ∆ηµοπρασίας της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του έργου «Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου - 
Πόρου» στον µειοδότη µε την επωνυµία  «ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ» ο οποίος προσέφερε µέση τεκµαρτή 
έκπτωση, ποσοστού επί τοις εκατό, επτά (7,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
 Κατόπιν αυτών ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού. 
 
 Η Επιτροπή αφού διάβασε και βεβαίωσε το παρόν που αποτελεί συµπληρωµατικό παράρτηµα του υπ’ αρίθµ. 
38.223/12-08-2014 πρακτικού, το υπογράφει ως ακολούθως. 
 
 
        Αργοστόλι, 01-09-2014 
 
     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1) Ελβίρα Λορεντζάτου, ως αναπληρώτρια Πρόεδρος 

2) Χρήστος Ρουχωτάς, Γραµµατέας και Μέλος 

3) ∆ηµήτριος Στουπάς, ως Μέλος 



 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ.  Γεράσιµος Αλυσανδράτος ψηφίζει την εισήγηση µε την παρατήρηση ,να αναλαµβάνει  η κάθε Τοπική 
Κοινότητα την συντήρηση τέτοιων διαδροµών. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επαναλαµβάνει την θέση  που είχε εκφράσει και στην 196/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (έγκριση των όρων δηµοπράτησης) σύµφωνα µε την οποία 
ψηφίσει µε επιφύλαξη το εν λόγω  θέµα διότι σε υπάρχουσες ήδη πεζοπορικές διαδροµές ( Πάστρας- 
Κατελειού και αρχαιολογικού Μουσείου Πόρου)  επειδή δεν γίνεται η απαραίτητη  συντήρηση έχουν 
πλέον καταστεί αδιάβατες. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι επειδή το ποσό των 72.000,00 € που έχει εγκριθεί από το 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου εκ 
των οποίων το 15% είναι συµµετοχή από τα ίδια έσοδα του ∆ήµου είναι πολύ υψηλό και το έργο θα 
µπορούσε να εκτελεστεί µε πολύ  λιγότερα χρήµατα και επειδή τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να 
διατεθούν για τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου καταψηφίζει την εισήγηση.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και Φλωράτος Θεόδωρος.                                                                                                                                                                                                             
και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
 δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.για 
3) την 196/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων δηµοπράτησης. 
4) την 250/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
5) το 38223/12-08-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  
 την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :   
 

                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Εγκρίνει ως έχει το µε  υπ’ αρίθµ. 38.223/12-08-2014 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου:«Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου - Πόρου» Προϋπολογισµού 71.418,68 

Ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

2) Ανακηρύττει   µειοδότη για την εκτέλεση   του  έργου «Πεζοπορική ∆ιαδροµή Αγ. Νικολάου - Πόρου 

» Προϋπολογισµού 71.418,68 ευρώ (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)την  µειοδότρια εταιρία  µε την επωνυµία  

«ΓΑΙΟΣΤΑΤ Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & Σια ΕΕ» η οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση, ποσοστού επί τοις 

εκατό, επτά (7,00 %) επί του προϋπολογισµού του έργου. 
  3) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται  
στους διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Στην συνέχεια  προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κ∆Ε, να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα 
(10) ηµερών τα επικυρωµένα δικαιολογητικά του άρθρου 23. 2.4  των όρων δηµοπράτησης. 
4)  Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 35 του Κ∆Ε, που ανέρχεται σε ποσοστό 5%1 επί του προϋπολογισµού του 
έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (58.063,97 Ευρώ), ήτοι ποσού 
2.904,00 Ευρώ. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 

                                                 
 



 

                                                                                                                         
                                                                                                                                             Α∆Α: 7 Α0ΙΩΕ5-Θ6Μ               
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                            18-09-2014                                                    
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   16 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    414  / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 12 .30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ        42898 / 12 -09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας  ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                  
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος   
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 3 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2014.» 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  2014  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
  

 

 



 

 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1410 08/09/2014 70,11 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 966/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10. 6462 6.011,82 

1411 08/09/2014 1.394,00 
Επίδοµα Χανσενικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής)ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.11 1.455,04 

1412 08/09/2014 26.594,00 

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυτική 
αναιµία,αιµορροφυλία AIDS( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2014 15. 6741.02 34242,39 

1413 08/09/2014 3.084,00 

Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών , 
τετραπληγικών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15. 6741.07 6.249,99 

1414 08/09/2014 9.031,60 

Επίδοµα παραπληγικών τετραπληγικών δηµοσίου ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15. 6741.08 10.507,95 

1415 08/09/2014 4.545,80 

Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2014 15. 6741.12 5.454,20 

1416 08/09/2014 47.352,00 
Επίδοµα τυφλότητας ( ο ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15. 6741.09 51.484,04 

1417 08/09/2014 11.584,00 

Επίδοµα σε κωφάλαλα παιδιά ( ο ΚΑ είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2014 15.6741.10 12.516,75 

1418 08/09/2014 92.593,90 

Επίδοµα βαρειάς νοητικής καθυστέρησης ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.04 97.692,65 

1419 08/09/2014 154.496,81 

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας ( ο 
ΚΑ είναι δεκτικός εντάλµατος 
προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.01 226.055,48 

1420 08/09/2014 12.540,00 

Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς - 
τετραπληγικούς-ακρωτηριασµένους ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.05 17.101,61 

1421 08/09/2014 620,00 

Επίδοµα  στεγαστικής  συνδροµής ( ο ΚΑ είναι 
δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.06 4.067,38 

1422 08/09/2014 1.394,00 

Eπίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά ( ο ΚΑ 
είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής))ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 15.6741.03 4.306,47 

1423 08/09/2014 78,72 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 966/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ 10. 6462 5.933,10 

1424 09/09/2014 585,23 
Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού -Στήριξη 
εφαρµογής διπλογραφικού συστήµατος 10.6266.00 5.414,77 

1425 09/09/2014 3.400,95 

Εργασίες πυροπροστασίας   στο οδικό δίκτου και 
λοιπούς Κοινόχρηστους  χώρους ∆.Ε. Παλικής 
(Πολιτική Προστασία) -ΝΙΚ.ΜΠΕΝΑΤΟΣ 70.6279.02 1.294,05 

1427 09/09/2014 559,65 

Μισθώµατα µηχανηµάτων -  Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[ΜΙΣΘΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ,αριθµ. 40727/29-8-2014 ,∆ιαβιβαστικό 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας] 70.6233.01 8.665,45 

1428 09/09/2014 1.465,85 

Εργασίες συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων 
για  τις ανάγκες που δηµιούργησαν οι σεισµοί του 
2014,[ αριθµ. 41475/4-9-2014 ∆ιαβιβαστικό ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών] 70.6261.05 4.797,55 

1430 10/09/2014 206,64 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.42129/8-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 10.6462 5.538,27 



1431 10/09/2014 188,19 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.42129/8-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 10.6462 5.538,27 

1433 15/9/2014 78,72 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 42614/11-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΥ (ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΟΙΚ. 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ) 10. 6462 5.459,55 

1435 15/9/2014 54,12 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 977 ΑΠΟΦ. ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 42614/2014 (ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ) 10. 6462 5.405,43 

1436 15/9/2014 255.000,00 

Απόδοση σε τοπικό ΦΟ∆ΣΑ 3ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΙΟΥΛΙΟΥ 2014) 00.6737.01 1.275.000,00 

 

1437 16/9/2014 500,00 
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχή σε 
συνέδρια και σεµιναρια(Παγώνης- Ελευθεράτου) 00.6073 0,00 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ότι ψηφίζει όλες τις παραπάνω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
εκφράζοντας την επιφύλαξή του µόνο για την 1436/2014 για την οποία δεν έχει πλήρη γνώση. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1410 από 1411 έως και 1422 -1423-1424-1430-1431-
1433-1435 και 1437. 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: από την 1410 έως και την 1423 ,από την 1430 έως 
και την 1435 και την 1437. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή.                                                                                                                                                                                                                                                            
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) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της  Προέδρου  :   
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   

εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2014 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 



                                                                                                                    Α∆Α: Β2Γ1ΩΕ5-92Υ              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   16 η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    415  / 2014  

 

 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού - Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  2014 
και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16  η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα   Τρίτη     και ώρα 12 :30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   42898 / 12 -09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                                    
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 1 ο θέµα    
ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού –Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους 
2014  και εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε υπόψη της Επιτροπής την προτεινόµενη 
τροποποίηση  η οποία αναλυτικά ‘έχει ως εξής :  
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014   

  
 

Α. Προκειµένου να δοθεί στους υπαλλήλους του ∆ήµου Κεφαλονιάς η εκλογική αποζηµίωση παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την παρακάτω τροποποίηση του προϋπολογισµού: 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

10.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 13.380,00 



15.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 892,00 

20.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 3.122,00 

30.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 4.014,00 

35.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 892,00 

40.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 1.338,00 

45.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 223,00 

10.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 2.230,00 

15.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 1.115,00 

25.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 3.345,00 

30.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
 αµοιβές 4.460,00 

35.6022 Αποζηµίωση συνταξιοδοτουµένων υπαλλήλων 892,00 

10.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 87,78 

10.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.644,33 

15.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 55,74 

20.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 390,18 

30.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 390,18 

35.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 83,61 

45.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 27,87 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 388,02 

15.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 26,76 

20.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 95,33 

30.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 100,35 

35.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 20,07 

40.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 33,45 



45.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ - Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 6,69 

20.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 59,46 

30.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 118,92 

35.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 36,42 

40.6051.06 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - Κ.Σ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 89,19 

30.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 28,77 

40.6051.07 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε - ΚΥΤ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 9,59 

30.6051.08 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 20,07 

40.6051.08 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 6,69 

10.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ  547,70 

20.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ  931,09 

30.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ  1.163,28 

15.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ 273,85 

35.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ 235,35 

Σύνολα 42.773,74 

   

   

   

ΚΑΕ Κατονοµασία 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

1219.01 Επιχορήγηση για χορήγηση εκλογικής αποζηµίωσης 42.773,74 

Σύνολα 42.773,74 
 
Β. Κατά την περίοδο των σεισµών λόγω των αυξηµένων αναγκών πολλοί υπάλληλοι του ∆ήµου απασχολήθηκαν 
υπερωριακά. Προκειµένου να µπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία της καταχώρησης των παραστατικών και 
της ενταλµατοποίησης παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Προϋπολογισµού ως ακολούθως: 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ 

70.6012 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
 αµοιβές 12.000,00 

70.6022 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
 αµοιβές 4.800,00 



70.6042 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες 
 αµοιβές 1.200,00 

70.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 50,00 

70.6051.02 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Υ.∆.Κ.Υ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 1.600,00 

70.6051.03 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου - Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 470,00 

70.6052.01 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου - ΙΚΑ  1.400,00 

70.6054.01 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 350,00 

Σύνολα 21.870,00 
 
Γ. Κατά την χορήγηση των οικονοµικών βοηθηµάτων (ένδειας και ενίσχυσης αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής) 
σε πολίτες του ∆ήµου µας που επλήγησαν από τους σεισµούς της 26ης Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου   του 
2014 επεστράφησαν ποσά από πολίτες συνολικού ύψους 10.598,80€. Το χρηµατικό αυτό ποσό θα επιστραφεί 
στον ΚΑΕ 00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών οικοσκευής λόγω φυσικών 
καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» προκειµένου να πληρωθούν αιτήσεις 
που εκκρεµεί η εξόφλησή τους. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού του έτους 2014: 
 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4211 µε τίτλο «Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών 
ενταλµάτων προπληρωµής» µε ποσό 10.598,80€. 

• Ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων  00.6739.04 µε τίτλο «Οικονοµική Ενίσχυση αποκατάστασης ζηµιών 
οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών (ο παρών ΚΑΕ είναι δεκτικός εντάλµατος προπληρωµής)» µε 
ποσό 10.598,80€. 

 
∆. Προκειµένου να εισπραχθούν έσοδα από ενοίκια του Κληροδοτήµατος Θεαγένους Τροµπέτα και να 
αποδοθούν ταυτόχρονα στο ανωτέρω κληροδότηµα παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 
1421.01 µε τίτλο «Έσοδα από Κληροδότηµα Θεαγένους Τροµπέτα» µε ποσό 7.210,08€ και του Κ.Α. Εξόδων 
00.6736.01 µε τίτλο «Απόδοση στο κληροδότηµα ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑ» µε το αυτό ποσό των 7.210,08€. 
 
Ε. Προκειµένου να µπορούν να αποδοθούν οι κρατήσεις συνταξιοδοτικών εισφορών, φόρων και λοιπών 
επιβαρύνσεων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
παρακάτω τροποποίηση Προϋπολογισµού: 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Κ.Α. 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

80.8222 
Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµ. 
Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 30.000,00 

80.8223.01 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 80.000,00 

80.8231.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.∆.Υ  65.000,00 

80.8231.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ.-Τ.Π.∆.Υ.  15.000,00 

80.8242.00 
Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων -ΑΠΌ∆ΟΣΗ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΓΑ  
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ  30.000,00 

Σύνολα 220.000,00 

   

ΚΑΕ Κατονοµασία 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Κ.Α. 

ΕΣΟ∆ΩΝ 



4122.01 Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχου , Αντιδηµάρχων ,Προέδρου ∆.Σ.  (20%) 30.000,00 

4123.01 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ .Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (1%-4%-8%) 20.000,00 

4123.02 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (20%) 35.000,00 

4123.03 
Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ - ΦΟΡΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ (10%) 5.000,00 

4124.05 Χαρτόσηµο 3% & ΟΓΑ χαρτ. 20% 10.000,00 

4123.04 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΤΕΕΣ 10.000,00 

4131.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.∆.Υ.  65.000,00 

4131.04 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία - Τ.Α.∆.Κ.Υ. - Τ.Π.∆.Υ. 15.000,00 

4142.03 Χαρτόσηµο Ενοικίων 3% 2.000,00 

4142.04 ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ενοικίων 2.000,00 

4124.01 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου 21.000,00 

4124.03 Έσοδα ΟΓΑ Χαρτοσήµου ενοικίων 5.000,00 

Σύνολα 220.000,00 
 
 
ΣΤ. Με βάση τα µέχρι 08/09/2014 απολογιστικά στοιχεία των εσόδων σε σχέση µε τα γραµµάτια που έχουν γίνει 
σε κάθε Κ.Α.  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παρακάτω ενίσχυση των Κ.Α. Εσόδων: 
 

Κωδικός Περιγραφή 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

0112 
Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, 
άρθρο 31 Ν∆ 4260/62) 4.152,96 

0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β∆ 24/9-20/10/1958) 47.967,21 

0129.02 Έσοδα απο Εγγυήσεις Ενοικίων 13.710,16 

0129.03 Έσοδα από παραλία Μύρτου 136.006,56 

0129.04 Έσοδα από παραλία Πλατύ Γιαλού 45.405,79 

0411.00 ∆ικαίωµατα εκ διαθέσεως τάφων 236,90 

0412 ∆ικαίωµα ενταφιασµού 2.300,30 

0432.01 Εισιτήρια σπηλαίου Μελισσάνης 298.154,77 

0432.02 Εισιτήρια σπηλαίου ∆ρογκαράτης 135.994,46 

0434.02 Εσοδα   από  αγκυροβόλιο  Αγίας Ευφηµίας  21.750,04 

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας 54.868,39 

0451 
Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 
παρ.10 Ν 2130/93) 13.813,64 

0452.01 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων τουριστικ. ειδών  1.019,10 

0452.02 

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
 (άρθρο 20 Ν 2539/97) 11.428,77 

0461.00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 18.363,53 

0461.01 Τέλη χρήσης Αιγιαλών, υπόγειοι χώροι 4.896,88 

0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 50.281,39 



0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 23.847,21 

0713 

Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
 (άρθρο 25 ∆ΚΚ) 3.715,00 

0718.01 Τέλος τέλεσης πολιτικών γάµων 5.150,00 

1214.05 
Επιχορήγηση Βοηθήµατος Ένδειας για την αντιµετώπιση άµµεσων 
βιωτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών 100.000,00 

1214.07 

Οικονοµική ενίσχυση από το πρόγραµµα πρόληψης και 
αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεοµηνίες 22.212,79 

1412 
Οικονοµική Βοήθεια λόγω σεισµού (Ερανικός Τραπεζικός 
Λογαριασµός) 21.807,50 

1511.02 
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 4.704,43 

1512.02 Πρόστιµα ΚΟΚ Τροχαίας 23.153,47 

1699.05 Eσοδα από λειτουργία Αιολικού Πάρκου  50.702,96 

2118.01 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 55.880,10 

2118.02 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών(εστιατορίων κλπ) 32.651,61 

2118.03 
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 
(τουριστικά καταστήµατα) 26.290,74 

2119.08 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Π.Ε 2.541,33 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.233.007,99 
 
Ζ. Προκειµένου να µπορούν να διεκπεραιωθούν απαραίτητες διαδικασίες µέχρι τέλος του οικονοµικού έτους 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία νέων  Κ.Α. Εξόδων (οι Κ.Α. 70.6054.01, 00.6434.02, 70.6672.01, 
70.6265.01, 70.7133.01, 10.7135.05, 30.6262.03, 35.6262.01, 30.6262.09, 30.6262.05, 35.7336.01, 35.7336.02, 
35.7336.03, 30.7111.01, 30.7135.02, 70.7135.15, 70.7135.16 και 30.7326.05) ή την ενίσχυση των ήδη υπάρχων 
ως ακολούθως:  
 
 

ΚΑΕ Κατονοµασία ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. 

50.6011.00 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 100,00 

15.6021.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) αορίστου χρόνου 5.100,00 

15.6021.03 Τακτικές αποδοχές καθαριστριών Α΄/βάθµιας & Β΄/βάθµιας εκπ/σης 200,00 

70.6041.02 Αποδοχές Σπουδαστού ΤΕΙ  980,00 

20.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω΄ρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
 επιδόµατα) 2.500,00 



10.6051.01 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 600,00 

10.6051.03 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - 
Τ.Α.∆.Κ.Υ. Τ.Ε.Α.∆.Υ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 500,00 

15.6052 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου - 
ΙΚΑ 2.400,00 

70.6054.01 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 500,00 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00 

20.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού , 
γάλα κλπ) 10.000,00 

30.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού 
κλπ) 10.000,00 

35.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος είδη  ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού 
προσωπικού, γάλα  κλπ) 5.000,00 

00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 

10.6211 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
 διαδικασίας 50.000,00 

10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 14.832,20 

10.6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00 

10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 3.541,29 

30.6422 
Οδοιπορικά έξοδα ,διαµονή και ηµερήσια  αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων 20.000,00 

00.6434.01 Φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών 2.000,00 

00.6434.02 ∆απάνες σίτισης ΕΜΑΚ 5.000,00 

10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.266,58 

00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 

30.6462 ∆ηµοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 

10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10.269,58 

00.6452.01 
Συνδροµές INTERNET - Σύµβαση παροχής διαδυκτιακών 
υπηρεσιών 3.155,00 

10.6613 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 27.028,92 

70.6672.01 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 3.000,00 

70.6265.01 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων, λοιπού εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 5.000,00 

70.7133.01 
Προµήθεια επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού 5.000,00 

30.7135.09 
Προµήθεια πινακίδων (πληροφοριακές, οδοσήµανσης, τροχαίας 
κλπ) 14.750,00 

10.6261.01 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης ∆ηµοτικών κτιρίων ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων 15.000,00 

10.6261.02 
Εργασίες Επισκευής & συντήρησης δηµοτικών κτιρίων Τοπικών 
Κοινοτήτων 10.000,00 

10.7135.05 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (κουρτίνες, περσίδες κλπ) 8.000,00 

35.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 11.941,85 

35.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 14.639,95 

35.6699 Λοιπές προµήθειες (υλικά -εργαλεία) 8.785,02 

30.6262.03 Εργασίες ∆ιαµόρφωσης Αγροτικών ∆ρόµων 24.000,00 

35.6262.01 Εργασίες καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων 24.000,00 

30.6262.09 Εργασίες ∆ιαµόρφωσης ∆ηµοτικών δρόµων 24.000,00 

30.6262.05 Εργασίες κατασκευής και επισκευής λιθοδοµών 24.000,00 



35.7336.01 Εργασίες αποκατάστασης αγαλµάτων-µνηµείων ∆.Ε. Παλικής 5.000,00 

35.7336.02 
Εργασίες αποκατάστασης αγαλµάτων-µνηµείων ∆.Ε. Ελειού-
Πρόννων 10.000,00 

30.6699.02 Προµήθεια ειδών σήµανσης και ασφαλείας 15.000,00 

35.7135.03 Προµήθεια καθισµάτων - παγκάκια 15.000,00 

10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 14.348,05 

10.7135.03 Προµήθεια υλικών θέρµανσης - κλιµατισµού 15.000,00 

35.7135.02 Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών 15.000,00 

35.7332.01 Συντήρηση παιδικών χαρών  9.000,00 

35.7336.03 Εργασίες συντήρησης πλατειών ∆ηµοτικών Ενοτήτων 24.000,00 

45.7336.01 ∆ιαµορφώσεις ∆ηµοτικών Νεκροταφείων 9.000,00 

00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης και λοιπές αποζηµιώσεις 50.000,00 

30.7111.01 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 65.000,00 

10.7133 Έπιπλα σκεύη λοιπός εξοπλισµός  11.025,99 

30.7135.02 Προµήθεια επαγωγικών βρόγχων 3.500,00 

70.7135.15 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας  Πλατύ Γιαλού  ( Ξαπλώστρες , 
Οµπρέλες ,λοιπός  εξοπλισµός )  15.000,00 

70.7135.16 
Προµήθεια εξοπλισµού παραλίας Μύρτου ( Ξαπλώστρες , Οµπρέλες 
,λοιπός  εξοπλισµός )   15.000,00 

70.6699.01 
Προµήθεια παγωτών για λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και 
Πλατύ Γιαλού 21.900,00 

70.6699.02 
Προµήθεια ειδών παντοπωλείου - Αρτοποιία ζαχαροπλαστική για 
λειτουργία κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 21.900,00 

70.6699.03 
Προµήθεια νερού, αναψυκτικών, µπύρας, ποτών για λειτουργία 
κυλικείου παραλιών Μύρτου και Πλατύ Γιαλού 21.900,00 

10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 

10.6611 Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ 1.000,00 

00.6199.00 Λοιπές Αµοιβές και προµήθειες Τραπεζών 10.000,00 

00.6721.02 Εισφορά ∆ήµων-Μελών ΦΟ∆ΣΑ νήσων ΠΙΝ 1.100,00 

80.8117.10 Οφειλή στη ∆.Ο.Υ. (Μισθώµατα παραλιών κ.λ.π.) 155.000,00 

35.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 1.500,00 

10.6261.09 Λοιπές συντηρήσεις κτιρίων  24.000,00 

10.6261.13 Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  15.000,00 

10.6262 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 5.000,00 

10.6273 
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες 10.000,00 

10.6323 
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ.)   Ο παρών Κ.Α. είναι δεκτικός 
εντάλµατος προπληρωµής  1.788,00 

10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 

10.6654.01 Προµήθεια λοιπού υλικού 6.000,00 

70.6236.06 
Μισθώµατα αγκυροβολίων Αγίας Ευφηµίας , Αγίας Πελαγίας και 
Λεγατάτων Ληξουρίου 15.000,00 

80.8111.00 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - υπερωριακή απασχόληση 
εργαζοµένων -υπαλλήλων µονίµων  και Αορίστου χρόνου, Έξοδα 
κίνησης -ηµερήσια αποζηµίωση -δαπάνες διαµονής Υπαλλήλων και 
τρίτων -αποζηµιώσεις  30.000,00 

80.8113.10 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 20.000,00 

80.8116.12 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 20.000,00 

30.7334.02 Κατασκευή πεζοδροµίων στο ∆.∆. ∆αυγάτων ΣΑΤΑ 20.651,00 



30.7332.13 Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Ζόλων ΣΑΤΑ 6.795,75 

30.7326.05 
Κατασκευή φράκτη συγκράτησης καταπτώσεων πρανών πλατείας 
Αγίας Τριάδας στην πόλη Ληξουρίου  6.535,00 

30.7336.11 Κατασκευή αγωγού οµβρίων στη θέση ΛΑΝΙ ΡαζάτωνΣΑΤΑ  5.462,43 

Σύνολα 1.104.496,61 
 
 
Για τους Κ.Α. 30.7332.13, 30.7336.11, 30.7326.05 και 30.7334.02 απαιτείται και η τροποποίηση του Τεχνικού 
προγράµµατος του έτους 2014 και συγκεκριµένα των έργων µε Χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. 
 
Μετά από τις παραπάνω µεταβολές των πιστώσεων των Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων το Τακτικό 
Αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των 480.124,91€ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος δηλώνει ότι ψηφίζει την προτεινόµενη αναµόρφωση εκτός της ενότητας ( Γ). 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι επειδή έχει καταψηφίσει την απόφαση για την κατάρτιση του 
Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2014 , καταψηφίζει και την παραπάνω εισήγηση για την αναµόρφωσή του. 
 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι συµφωνεί ως προς  τις (Α) και (Β) ενότητες και προτείνει η εκλογική 
αποζηµίωση των εργαζοµένων να  καταβληθεί  άµεσα από το αποθεµατικό του ∆ήµου ανεξάρτητα εάν έχει έλθει 
η επιχ/ση από το Υπουργείο,   και την άµεση εκταµίευση και καταβολή των  υπερωριών  των εργαζοµένων  εντός 
του Σεπτεµβρίου και  ψηφίζει την πρότασή του.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή .                                                                                                                                                                                                              
Και αφού έλαβε υπόψη : 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

   2) το  άρθρο 8 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

  3)την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

5) το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

6) το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

την     337/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014. 

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

∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2014. 

  την εισήγηση  της αρµόδιας  Υπηρεσίας του ∆ήµου . 
   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού έτους 2014 ως έχει και   εισήγησή   για 

έγκριση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κεφαλλονιάς. 

2.  Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο νοµιµότητας. 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                               ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



                                                                                                                      Α∆Α : 6ΟΜΡΩΕ5-9ΚΦ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16 η  Σεπτεµβρίου 2014 ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    416   / 2014 

 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση Απόδοσης   λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου  Ενταλµάτων  Προπληρωµής  

σύµφωνα µε τις 251 και  295/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Στο Αργοστόλι σήµερα   16   η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη       και ώρα 12 .30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ   42898 / 12 -09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                                                                                    
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
 

Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή   κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούµενη το  5 ο θέµα     ηµερήσιας 

διάταξης «Έγκριση Απόδοσης   λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου  Ενταλµάτων  Προπληρωµής  

σύµφωνα µε τις 251 και  295/2014 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.». έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση 

του   Προϊστάµενου του Τµήµατος Προµηθειών ης ∆/νσης Οικονοµικών  Υπηρεσιών του ∆ήµου  κ. ∆ιονυσίου Παγώνη  ο 

οποίος  αναφέρει  τα  παρακάτω: 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απόδοσης Λογαριασµού και Απαλλαγής Υπολόγου Εντάλµατος 
Προπληρωµής» 
 
    Ζητείται  η έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγής υπολόγου Ενταλµάτων  
Προπληρωµής(αριθµ. ΧΕΠ 2183Β και 2184Β /2014 ) του Υπαλλήλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. 
Πατρικίου Σωκράτη  που είχαν εκδοθεί µε τις  αριθµ. 251 και 295/2014 αποφάσεις  της Οικονοµικής 
Επιτροπής,  
 
Συνηµµένα: α)Φωτ/φο Γραµµατίου Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                     β)Κατάσταση Παραστατικών 
 
     Για την Οικονοµική Υπηρεσία 
     του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
                                                                       ΠΑΓΩΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 



KATΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  Χ.Ε. Π ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΑΡΙΘ. 2183 και 2184 Β /2014)  
         ΥΠΟΛΟΓΟΣ : Πατρίκιος Σωκράτης 

Αριθ. Αποφ. Οικονοµικής Επιτροπής:251 ΚΑΙ 295/2014 
1.Πίνακας Παραστατικών   

Α/Α ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ 
1 Ι∆. ΚΤΕΟ 75,00 755,00 
2 >> 80,00 80,00 

3 >> 70,00 70,00 

4 >> 75,00  75,00 

5. >> 122,50 122,50 

6 >> 194,00 194,00 

7 >> 90,00 90,00 

8 >> 53,00 53,00 

9                              >> 75,00 75,00 

10 >> 90,00 90,00 

11                              >> 75,00 75,00 
12                              >> 90,00 90,00 
13 >> 65,00 65,00 

 

 

14 ΚΤΕΟ 65,00 65,00 
15 >> 86,50 86,50 

16                Ψαρός Μιχάλης  36,90 36,90 

17           Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ ΟΕ 43,05 43,05 

18                Ψαρός Μιχάλης 148,98 148,98 

19      Ε. Περιβολάρης και ΣΙΑ Ε.Ε 11,99 11,99 

20            Λιοσάτος Αθανάσιος  50,00 50,00 

21 Ψαρός Μιχάλης 36,90 36,90 

22 Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ ΟΕ 43,05 43,05 

23              Ψυλλάκης ∆ηµήτριος  99,97 99,97 

24 Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ ΟΕ 43,05 43,05 
25      Ε. Περιβολάρης και ΣΙΑ Ε.Ε 43,00 43,00 
26 Γ.Μαρκέτος & ΣΙΑ ΟΕ 43,05 43,05 

  ΣΥΝΟΛΟ                1.905,94 € 

 
 
 
 

2.Γραµµάτιο Είσπραξης ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
Αριθ. Γραµµατίου:543 /9-09-2014          Ποσό Επιστροφής                                  94,06   €    

(ενενήντα τέσσερα  έξι λεπτά) 
         ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ                                     2.000,00 €  

Σύµφωνα µε τις 251 και 295/2014 αποφάσεις  Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

Κατατέθηκε  στην Επιτροπή ο φάκελος µε όλα  τα δικαιολογητικά  .  
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 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 ,  τις 251 και 295 /2014 αποφάσεις  Οικονοµικής Επιτροπής. 

         τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο  κ  Σωκράτης Πατρίκιος  για την απόδοση του λογαριασµού και την 

παραπάνω εισήγηση. 

                                                         ΟΜΟΦΩΝΑ               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού  ποσού    2.000,00 €  έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.   Σωκράτη 
Πατρίκιο    µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας απόφασης. 
 
2. Απαλλάσσει τον κ.   Σωκράτη Πατρίκιο       από  υπόλογο του συνολικού ποσού των 2.000,00 €  το οποίο είχε 

διατεθεί για την αντιµετώπιση δαπανών που αφορούν τον έλεγχο  οχηµάτων του ∆ήµου  από ΚΤΕΟ  , κ.λ.π  

συναφείς  δαπάνες σύµφωνα µε τις  251 και 295/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                  Α∆Α: Β∆ΒΥΩΕ5-Μ31          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16  η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    417  / 2014  

 

   ΘΕΜΑ :    Ανάκληση  της 225/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 .30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ      42898 /  12-09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας     ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 6o θέµα    ηµερήσιας  

διάταξης: «Ανάκληση  της 225/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής..» έθεσε υπόψη της Επιτροπής µετά και 

 την  σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

Α)  το υπ` αρίθµ. 42712/11-9-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & 
Ιονίου προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς για την ανάγκη ανάκλησης της 225/2014 
απόφασής της ( κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του  έργου  
«Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλλονιάς)  
Β) την υπ` αρίθµ.1/2014 απορριπτική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου µετά τον προσυµβατικό έλεγχο του 
σχεδίου σύµβασης για το έργο «Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλλονιάς», ο ∆ήµος προτίθεται 
να επαναλάβει την διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.  
 Για τους λόγους αυτούς και προκειµένου να επαναληφθεί η διαδικασία  καλείται η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς να ανακαλέσει την υπ` αρίθµ. 225/2014 απόφασή της σχετικά µε την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου.  
    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 



Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι το έργο είναι κατεπείγον ,το έργο αυτό ήδη έπρεπε να έχει εκτελεστεί γιατί 
συµβάλει στην επικοινωνία µιας ολόκληρης περιοχής και έπρεπε να έχει εκτελεστεί µε ανοικτό διαγωνισµό και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
 
                                       
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι το παραπάνω έργο έπρεπε ήδη να έχει εκτελεστεί γιατί είναι απολύτως 
αναγκαίο για την περιοχή και η ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε  εκ  των προτέρων να έχει προνοήσει για την 
δηµοπράτησή του µε ανοικτό διαγωνισµό και ψηφίζει την πρόταση του.  
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης Ηλίας - 
Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                                                                                                                                            
και αφού έλαβε υπόψη της : 
το υπ` αρίθµ. 42712/11-9-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

την υπ` αρίθµ.1/2014 απορριπτική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας :   

   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ανακαλεί την 225/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του  έργου  «Ασφαλτόστρωση ∆ρόµου Καλόν Όρος ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 

  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Α∆Α: 7ΛΞ3ΩΕ5-ΙΕ7 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  41 ης  τακτικής  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  16  η  Σεπτεµβρίου  2014   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    418  / 2014  

 

 ΘΕΜΑ :   Ανάκληση   της  358/2014 απόφασης  της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  16 η   Σεπτεµβρίου  του έτους 2014 , ηµέρα  Τρίτη      και ώρα 12 .30 το µεσηµέρι    , 
συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα 
από την µε αριθµό πρωτ      42898 /  12-09 -2014  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.  Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                             
2. Αλυσανδράτος Γεράσιµος                                                                                                              
3. Κουρκουµέλης Ηλίας     ( αποχώρησε µετά την 415/2014 απόφαση)                                                                                                                                                                                                                                                                  
4.  Λυκούδης ∆ιονύσιος 
5.  Λυκούδης Ιωάννης    
6. Φλωράτος Θεόδωρος   
7. Ζαπάντης Ανδρέας   
8. Γκισγκίνης Νικόλαος 
9. Σοφία Γαρµπή.                                                                                                       
                               
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη   το 7o θέµα    ηµερήσιας  

διάταξης: «Ανάκληση  της  358/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής..» σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής  τα παρακάτω :  

Λαµβάνοντας υπόψη:  

 Με την υπ` αρίθµ. 358/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίστηκε το 
ειδικευµένο δικηγορικό γραφείο Αθηνών κ.Σωτ.Μπρέγιαννου – Γεώργ. Μπρέγιαννου και Συνεργάτες Α.Ε.∆.Ε. 
προκειµένου να προβεί σε άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων µέσων ενώπιων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά 
των 39290/Α.Πλ. 6019/30.7.2014 και 39304/Α.Πλ.6020/30.7.2014 αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
 Με το υπ` αρίθµ.41363/3-9-2014 έγγραφο της παραπάνω δικηγορικής εταιρείας προς το ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς επισηµαίνεται ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων απεντάξεως 
των πράξεων από το ΕΣΠΑ, που προηγήθηκαν της εκδόσεως των εν θέµατι αποφάσεων δηµοσιονοµικής 
διορθώσεως, δεν ασκήθηκαν ένδικα βοηθήµατα από το ∆ήµο και συνεπώς τυχόν πληµµέλειες των εν λόγω 
αποφάσεων δεν µπορούν να προβληθούν µεταγενεστέρως εξ αφορµής της προσβολής των αποφάσεων 
δηµοσιονοµικής διορθώσεως ούτε να ελεγχθούν από το ∆ικαστήριο παρεµπιπτόντως. Ακολούθως, στο έγγραφο 
επισηµαίνεται ότι οι εφέσεις που θα ασκηθούν κατά των αποφάσεων δηµοσιονοµικής διόρθωσης δεν έχουν 
µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας ενώ παράλληλα και να επιτευχθεί η αναστολή εκτελέσεως σε σχέση µε την 
είσπραξη της απαίτησης, δεν µπορεί να αρθεί η τοκοφορία των παραπάνω αποφάσεων δηµοσιονοµικής 
διόρθωσης  η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από την ηµεροµηνία έκδοσης τους (30/7/2014). Η τοκοφορία αυτή 
υπολογίζεται α) για το διάστηµα από την έκδοση της απόφασης έως τη βεβαίωση στη ∆ΟΥ  µε 4,85% επιτόκιο 



ετήσιο (το επιτόκιο δηµοσίου), δηλαδή περίπου 1.840,65€ ανά µήνα για συνολικό ποσό οφειλής 455.417,80€ και 
β) το ποσό µε κεφαλαιοποιηµένο τον παραπάνω τόκο αφού σταλεί για βεβαίωση στη ∆ΟΥ από την Γραµµατεία 
∆ηµοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, θα τοκίζεται µε 1% το µήνα  (σταθερό επιτόκιο επί του αρχικού κεφαλαίου).  
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω και δεδοµένου ότι τα ένδικα µέσα αργούν να τελεσφορήσουν θετικά ή 
αρνητικά, κρίνεται ασύµφορη  η διαδικασία της εφέσεως  και της αναστολής εκτελέσεως.  Ο ∆ήµος αναγκάζεται 
να συµµορφωθεί στις εν λόγω αποφάσεις και µετά την αποστολή προς βεβαίωση στη ∆ΟΥ αφού ρυθµίσει την 
οφειλή (24 δόσεις) µε παγιωµένο επιτόκιο (λίγο µικρότερο του 1%/µήνα), θα την αποπληρώσει σταδιακά.  
  Για τους λόγους αυτούς καλούµε την Οικονοµική Επιτροπή να ανακαλέσει την υπ` αρίθµ.358/2014 
σχετική απόφαση ορισµού δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.    
 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Οι κ. κ. ∆ιονύσιος Λυκούδης και Νικόλαος Ανουσάκης προτείνουν να µην ανακληθεί η εν λόγω απόφαση και να 
συνεχιστούν τα ένδικα µέσα µε την συµπληρωµατική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε το 
17418/1421/5-09-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 Μετά τα παραπάνω και µετά από διαλογικήυ συζήτηση µεταξύ των Μελών της Επιτροπής , η πρόταση της 
Προέδρου διαµορφώνεται ως εξής :  
Να µην ανακληθεί η 358/2014 απόφαση και να προβεί ο ∆ήµος στην άσκηση των προβλεπόµενων ενδίκων 
µέσων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των 39290/6019 και 39304/6020 Αποφάσεων  
∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την συµπληρωµατική 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε το 17418/1421/5-09-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης . 
Ο κ. Θεόδωρος Φλωράτος εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να εξαντληθούν τα ένδικα µέσα και  ως εκ 
τούτου να γίνει η σχετική ενέργεια και να µην γίνει ανάκληση της εν λόγω απόφασης. 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης θεωρεί ότι έπρεπε ο ∆ήµος  ήδη να έχει ασκήσει όλα τα απαραίτητα ένδικα 
µέσα εντός των προβλεποµένων προθεσµιών και ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να µην ανακληθεί η παραπάνω απόφαση ,να µην πάµε σε ρύθµιση 
να ασκηθούν τα ένδικα µέσα και σε περίπτωση που δεν έχει καλή έκβαση ,τότε να ζητηθεί από το 
κράτος  έκτακτη επιχ/ση  του ποσού  των 500.000,00 €  για την πληρωµή της αποφάσεων της 
∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης και ψηφίζει την πρόταση του. 
Την διαµορφωµένη  εισήγηση της Προέδρου δηλαδή την µη ανάκληση της 358/2014 απόφασης και την 
εξάντληση όλων των ένδικων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των 39290/6019 και 39304/6020 
Αποφάσεων  ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε την 
συµπληρωµατική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας σύµφωνα µε το 17418/1421/5-09-2014 έγγραφο της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Γεράσιµος -  Ανουσάκης Νικόλαος  -  Κουρκουµέλης 
Ηλίας - Λυκούδης ∆ιονύσιος - Λυκούδης Ιωάννης  - Σοφία Γαρµπή και Θεόδωρος Φλωράτος.                                                                                                                                                                                                                                                                       
και αφού έλαβε υπόψη της : 
Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

 την παραπάνω εισήγηση  της Πρόέδρου  :   

   

                                           ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Να µην ανακληθεί η 358/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και να  ασκηθούν όλα  τα προβλεπόµενα από 

τον Νόµο  ένδικα  µέσων κατά των µε αριθ. 39290/6019 και 39304/6020 Αποφάσεων ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  µετά την προβλεπόµενη γνωµοδότηση της Νοµικής Συµβούλου του 

∆ήµου. 

 Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

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



 
 


