
                                                                              Α∆Α: ΒΛ4ΣΩΕ5-Μ12                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                            
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27 ης  (κατεπείγουσας)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    165   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 

εκµίσθωσης  ισογείου καταστήµατος που βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία Τοπικής  

Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19  η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13 .00 το 

µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 

Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  31166/18-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   

σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5 ) και ονοµαστικά: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                           
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                              
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                   Γαλάτης Άγγελος                                                                                    
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

 το 1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 

διαγωνισµού εκµίσθωσης ισογείου καταστήµατος που βρίσκεται  στην κεντρική πλατεία Τοπικής  

 Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου.» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα 

παρακάτω: 

Με την 175/2013  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,µετά την 6/2013 γνωµοδοτική απόφαση της 

Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων , αποφασίστηκε η εκµίσθωση του δηµοτικού καταστήµατος  επιφανείας 

203,5 τ.µ. περίπου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής 

Ενότητας Αργοστολίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ η εκµίσθωση των δηµοτικών ακινήτων γίνεται µε 

δηµοπρασία. Αρµόδιο όργανο για τη διενέργεια της δηµοπρασίας και για τον καθορισµό των όρων της, 

είναι η Οικονοµική Επιτροπή. (άρθρο 1 Π∆ 270/81 και 72 παρ.1ε Ν.3852/10) 

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας σύµφωνα µε  

 την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοτάτου  µε την οποία ορίζονται οι όροι 



 διακήρυξης φανερού  δηµόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης του δηµοτικού καταστήµατος  

που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Τοπικής Κοινότητας ∆ιλινάτων  ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου. 

Η 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) το άρθρο 192 του ∆ΚΚ 

       3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81 

4) την υπ’ αριθµόν   175  / 2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

5) την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου . 

 

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Α) . Καθορίζει  τους όρους  διακήρυξης φανερού  δηµόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισµού   εκµίσθωσης 

ενός ισόγειου καταστήµατος, που βρίσκεται στην Πλατεία ∆ιλινάτων ∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου 

επιφανείας 203,5 τ.µ. περίπου. Το µίσθιο θα χρησιµοποιηθεί ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

και κατά προτίµηση καφενείο-ζαχαροπλαστείο αποκλειοµένων ηλεκτρονικών και τυχερών παιχνιδιών. 

 
Άρθρο 1 

 Ο συµβατικός χρόνος της µίσθωσης ορίζεται τριετής.  

Άρθρο 2 

 Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ µηνιαίως. 

 Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρµόζεται ετησίως αυξανόµενο σύµφωνα µε το 

∆είκτη Μεταβολής Τιµών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Άρθρο 3 

 Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ενδιαφερόµενοι προσέλθουν µε αξιόπιστο 

εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της 

σύµβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό να 

καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ύψους ίσου µε τρία µηνιαία µισθώµατα δηλαδή ποσού εξακοσίων (600,00) ευρώ. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της µίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε µειωθεί ο µισθωτής 

υποχρεούται µέσα σε προθεσµία 10 ηµερών από την ειδοποίηση του εκµισθωτή να προβαίνει άµεσα 

στη συµπλήρωση της στο κατά τη σύµβαση απαιτούµενο εκάστοτε ύψος.  

Οι ενδιαφερόµενοι επίσης υποχρεούνται να προσκοµίσουν α) φορολογική ενηµερότητα, β) 

ασφαλιστική ενηµερότητας και γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Ο εγγυητής οφείλει να προσκοµίσει α) φορολογική ενηµερότητα, β) ασφαλιστική ενηµερότητα και 

γ) βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο. 

Άρθρο 4 

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή µεταβαίνει 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους και επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος 

πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου πρέπει να το δηλώσει αµέσως κατά την έναρξη της δηµοπρασίας και 

να παρουσιάσει προς τούτο νόµιµο έγγραφο πληρεξουσιότητας µε θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής διαφορετικά θεωρείται ο ίδιος ως µισθωτής. 

Άρθρο 5 

Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί µισθωτής οφείλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την 

κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει µε τον εγγυητή του για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε 



εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 

προθεσµία, αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αν διαφωνεί µε τους όρους 

της δηµοπρασίας κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου η εγγυητική επιστολή που έχει 

κατατεθεί ενώ πλειοδότης αναδεικνύεται ο επόµενος στη σειρά προτεραιότητας. Επίσης υπέρ του 

∆ήµου καταπίπτει η εγγύηση που κατατέθηκε αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της 

δηµοπρασίας αµέσως µετά την κατακύρωση τους. 

Όσοι παραιτηθούν ή κηρυχθούν έκπτωτοι  θα βαρύνονται επιπλέον µε τη διαφορά που θα προκύψει 

από  την επανάληψη της δηµοπρασίας και δεν θα µπορούν  να συµµετέχουν  στην επαναληπτική 

δηµοπρασία ούτε αυτοί ούτε οι εγγυητές τους. 

Άρθρο 6 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Ταµείο του ∆ήµου 

Κεφαλονιάς. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στο µισθωτή άτοκα κατά την 

αποχώρηση του από το µίσθιο, την παράδοση του µισθίου, την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεµών 

λογαριασµών και οφειλών και την τήρηση των όρων του παρόντος αλλιώς θα καταπίπτει σαν ποινική 

ρήτρα υπέρ του εκµισθωτή. Η καταβολή του µισθώµατος θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη 

εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου αποκλειοµένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού µέσου.  

Άρθρο 7 

Ο µισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για τη 

συµφωνηµένη χρήση µε αποκλειστικά δικά του έξοδα και να βαρύνεται µε τις δαπάνες για κάθε συνήθη 

ή αναγκαία επισκευή ακόµη και αν οφείλονται σε ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός. Υποχρεούται επίσης να 

κάνει τη συµφωνηµένη χρήση αλλά και καλή χρήση του χώρου αυτού, τηρώντας τους όρους υγιεινής και 

καθαριότητας. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε κατασκευής ή προσθήκης στο µίσθιο θα απαιτείται η 

έγκριση της Οικονοµικής Επιτροπής ενώ οι τυχόν εγκριθείσες και γενόµενες προσθήκες, βελτιώσεις, 

συντηρήσεις και κάθε είδους κατασκευές, που θα γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, µετά τη λήξη της 

µίσθωσης θα παραµένουν σε όφελος του µισθίου χωρίς να υποχρεώνουν το ∆ήµο στην καταβολή 

αποζηµίωσης. Επίσης η όποια έκδοση αδειών για τη νόµιµη λειτουργία του χώρου θα αποτελεί ευθύνη 

του µισθωτή και θα γίνεται µε έξοδα και δαπάνες δικές του. Απαγορεύεται επίσης ρητά η κατάληψη από 

το µισθωτή άλλων χώρων γύρω από το µίσθιο χωρίς άδεια των αρµοδίων οργάνων, µετά από αίτηση 

που θα πρέπει να υποβάλλει ο µισθωτής στο ∆ήµο και εφόσον οι χώροι αυτοί ανήκουν στην 

αρµοδιότητα, ευθύνη και διαχείριση του ∆ήµου (π.χ. κοινόχρηστοι χώροι).       

Άρθρο 8 

Ο µισθωτής θα βαρύνεται εξ ολοκλήρου µε τις αναλογούσες πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και 

λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδατος, αποκοµιδής απορριµµάτων, πεζοδροµίου 

και δηµοτικών τελών καθώς και δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών (Ο.Τ.Ε.). 

Άρθρο 9 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήµου των µισθωµάτων καθώς και κάθε 

νόµιµο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το µισθωτή. 

Άρθρο 10 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της δηµοπρασίας θα συνεπάγεται τη λύση της 

σύµβασης, την απαίτηση απόδοσης του µισθίου, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του 

∆ήµου καθώς και κάθε άλλη νόµιµη αποζηµίωση. 

Άρθρο 11 



Για τη σύνταξη και υπογραφή της διακήρυξης, τη δηµοσίευση αυτής καθώς και την υπογραφή 

της σύµβασης µισθώσεως και οποιουδήποτε άλλου αναγκαίου εγγράφου εξουσιοδοτείται ο 

Αντιδήµαρχος Κεφαλονιάς Σάββας Σαββαόγλου. 

Άρθρο 12 

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία σηµαίνει ρητή αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

 

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 
 
Β. Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δηµοπρασίας, η οποία θα δηµοσιευτεί 

από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του Π∆ 270/81. 

 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Α∆Α: ΒΛ4ΣΩΕ5-ΙΗ5 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                          

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               
 
                                             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της 27 ης  (κατεπείγουσας)   συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς την  19 η  Ιουλίου 2013  . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    166   / 2013 
 

   ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2013 . 

 

Στο Αργοστόλι σήµερα 19  η   Ιουλίου  του έτους 2013 , ηµέρα  Παρασκευή      και ώρα 13 .00 το 
µεσηµέρι    , συνήλθε σε   συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική 
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ :  31166/18-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε   
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε  (5 ) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ                                                         
                                                           
1. Σαµούρης Σπυρίδων.                                                                                   Πυλαρινός ∆ηµήτριος                                                                                                                                      
2. Θεοφιλάτος Ευάγγελος                                                                                 Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                             
3. Παπαδάτος Νικόλαος                                                                                    Αποστολάτος Γεράσιµος                                                                              
4. Σαββαόγλου Σάββας.                                                                                   Γαλάτης Άγγελος                                                                                    
5. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                                                                                            
 

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

προϊστάµενο  του Γραφείου Προµηθειών  της ∆/νσης  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη   ,  

  ο οποίος   εισηγούµενος  το 2ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

Προϋπολογισµού 2013» Έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: 

Λαµβάνοντας υπόψη:  

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

  2)τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος . 
  3)την     39/2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού. 

  4) την  υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 και τις παρακάτω   προτάσεις  

ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

 

 

 

 

 



Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

895 22/05/2013 20.000,00 

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 
σωµατεία - Επιχορηγήσεις εθελοντικών οµάδων 
Πυροπροστασίας 00. 6734 0,00 

1241 09/07/2013 59,04 

Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[Π.ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ-
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΦ. 140/2013 ΟΙΚ/ΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] 00. 6116 1.573,32 

1249 18/07/2013 14.998,62 Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 30. 7131.01 1,38 

1250 18/07/2013 16.905,00 

Μεταφορά µαθητών Α/Βάθµιας & Β/βάθµιας 
εκπ/σης ∆ήµου Κεφαλλονιάς  ( επιχορήγηση 
ΥΠΕΣ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΡΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙ-ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 15. 6162.01 94.327,80 

1251 18/07/2013 381,30 

Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (διακήρυξη για 
ολοκληρωµένο σύστηµα προβολής-ανάδειξης του 
τουριστικού προϊόντος της Κεφ/νιας). 10. 6463 1.532,55 

1252 18/7/2013 229.065,05 

Απόδοση σε ΦΟΣ∆Α 3ης ∆ιαχ/κής Ενότητας 
Ιονίων Νήσων για την ολοκληρωµένη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων (Ιούλιος 2013). 00.6737.01 1.145.325,33 

 

Ζητείται η έγκριση των  παραπάνω  δαπανών   και η διάθεση των  αντίστοιχων  πιστώσεων. 

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

Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  ψηφίζει τις  όλες τις προτάσεις µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

Για την 1249/2013  προτείνει να υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές προσφορές και για την 

895/2013  ψηφίζει  τις επιχορηγήσεις µόνο όσες αφορούν τις εθελοντικές  οµάδες  πυροπροστασίας. 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει για την 895/2013  το ποσό να κατανεµηθεί και στις υπόλοιπες 

οµάδες και ψηφίζει µόνο την 1250/2013    πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης  

και αφού έλαβε υπόψη : 

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

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

   3)την  39 /2013 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2013. 

  4)το υπ αρίθ 3825/302&884/69&882/67&881/66/28.02.2013 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου –∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 2013. 

  5)Τις  εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2013 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

  Και την παραπάνω εισήγηση  της αρµόδιας Υπηρεσίας :    
 

                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
 
Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες      και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε 
βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2013 . 
 
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                          Πιστό αντίγραφο  
                                                
 
                                                      Σάββας Σαββαόγλου    
                                                 Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών 



 


