
                                                            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                   Α∆Α: ΒΕΤ4ΩΕ5-5ΘΗ         
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  7 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 21 η Φεβρουαρίου  2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  27  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 11/2013 διαταγής   πληρωµής  και 
ορισµός  δικαστικού επιµελητή.  
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 12.00 
το µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο 
ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6724 / 17-02-2013 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 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 οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                           
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                  Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                 
7. Μαρία Κουνάδη  (αναπληρωµατικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)        
                                                                                                                                                                                                                     
 

Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον 
λόγο στην Ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης Χριστοφοράτου για το 
1ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 11/2013 διαταγής   
πληρωµής  και ορισµός  δικαστικού επιµελητή.»που έχει ως εξής: 
 
Στις 7-2-2013 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο Κεφαλονιάς η µε αρ. 11/2013 διαταγή πληρωµής του 

∆ιονυσίου Παπαδάτου.  

         Η εν λόγω διαταγή αφορά ποσό 8.310,92 €  στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται οι τόκοι  

από τους οποίους ο κ. Παπαδάτος στο κείµενο της εντολής προς πληρωµή, έχει παραιτηθεί. Η 



ως άνω οφειλή προέρχεται από την από 14-9-2012 σύµβαση  παροχής υπηρεσιών για 

επισκευή και συντήρηση αγροτικών δρόµων  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων. Το σχετικό τιµολόγιο 

ενταλµατοποιήθηκε στις 16-10-2012 και απεστάλη για έλεγχο  στην υπηρεσία Επιτρόπου  

Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κεφ/νίας. 

        Η ελέγχουσα αρχή επέστρεψε το χρηµατικό ένταλµα  αθεώρητο ως µη νόµιµη δαπάνη. 

        Πέραν των ανωτέρω συντρέχουν σοβαροί  και βάσιµοι  νοµικοί λόγοι που δικαιολογούν 

την άσκηση  ανακοπής κατά της εν λόγω διαταγής πληρωµής.       

       Ειδικότερα µε αποφάσεις που έχει ήδη εκδώσει το Μονοµελές Πρωτοδικείο Κεφ/νίας  έχει 

κρίνει  ότι οι συµβάσεις έργου και παροχής υπηρεσιών  που καταρτίζονται εγγράφως  µεταξύ 

φυσικών προσώπων και ΟΤΑ αποτελούν διοικητικές συµβάσεις για τις οποίες αρµοδιότητα να 

επιληφθούν έχουν µόνο τα διοικητικά δικαστήρια ενώ οι διαταγές πληρωµής που εκδίδονται 

από τα πολιτικά δικαστήρια προσβάλλονται µε ανακοπή και ακυρώνονται. 

      Ενόψει των ανωτέρω και επειδή οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να εξαντλούν τα ένδικα 

µέσα για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να 

εγκρίνει την άσκηση  ανακοπής και αίτησης αναστολής µε αίτηµα προσωρινής διαταγής κατά 

της  υπ’ αριθµ. 11/2013 διαταγής πληρωµής, να µου χορηγήσει σχετική προς τούτο 

εξουσιοδότηση και να χορηγήσει εντολή σε δικαστικό επιµελητή για την επίδοση των 

δικογράφων. 

      Επισηµαίνεται ότι η προθεσµία για την άσκηση των ανωτέρω ένδικων βοηθηµάτων είναι 

15 εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση  της διαταγής πληρωµής ήτοι µέχρι τις 27-2-2013. 

Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει ο κ. Νικόλαος Παπαδάτος ο οποίος διαβεβαιώνει την 
Επιτροπή ότι οι εν λόγω εργασίες εκτελέστηκαν στην περιοχή από τον κ. ∆ιονύσιο Παπαδάτο  
την περίοδο των µεγάλων πληµµύρων (2011)  ,   πρέπει να εξοφληθεί η οφειλή και για τον 
λόγο αυτό δεν ψηφίζει την εισήγηση για την ‘άσκηση ανακοπής. 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα 
Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ότι εφόσον το έργο έχει εκτελεστεί πρέπει να µην ασκηθεί το 
ένδικο µέσο της ανακοπής και ο κ. Παπαδάτος ∆ιονύσιος να εξοφληθεί άµεσα. 
Την ίδια άποψη εκφράζει και ο  κ. Σπυρίδων Σαµούρης. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  δηλώνει τα παρακάτω: Μέσα από την περίπτωση αυτή για άλλη µια 
φορά αναδεικνύεται η άποψή  µας  ότι τα αποτελέσµατα της κρίσης τα πληρώνουν 
εξολοκλήρου οι εργαζόµενοι και οι µικροεπαγγελµατίες τους οποίους ο ∆ήµος επειδή δεν έχει 
την οικονοµική δυνατότητα και τα µέσα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του .τους   
χρησιµοποιεί , βάζοντας πλάτη στην κυβερνητική πολιτική για την αποξήλωση του κράτους  , 
ψηφίζω ΚΑΤΑ της άσκησης της ανακοπής. 
Οι κ.κ.  Γεράσιµος Αποστολάτος-. Μαρία Κουνάδη  και Άγγελος Γαλάτης ψηφίζουν ΚΑΤΑ. 
Ο Πρόεδρος κ. Σάββας  Σαββαόγλου ψηφίζει την εισήγηση. 
και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου. 



 

 

                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

∆εν  εγκρίνει την παραπάνω εισήγηση της Νοµικής Συµβούλου του ∆ήµου κ. Νίκης 
Χριστοφοράτου  για την άσκηση  ανακοπής και αίτησης αναστολής µε αίτηµα προσωρινής 
διαταγής κατά της  υπ’ αριθµ. 11/2013 διαταγής πληρωµής. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           Α∆Α:  ΒΕΤ4ΩΕ5-∆ΙΕ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  7 ης  (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 21 η Φεβρουαρίου  2013 
∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  28  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Έγκριση ορισµού δικαστικών επιµελητών για επίδοση 20/2013 και 21/2013 αποφάσεων 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     και ώρα 12.00 το 
µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6724 / 17-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
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 οκτώ    (8) και 
ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                  Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                                                                        
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                             
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Μαρία Κουνάδη  (αναπληρωµατικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                         
8. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)        
 

 
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και δίνει τον λόγο 
στην  Ειδική Σύµβουλο του ∆ήµου κ. Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 2ο 

θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Έγκριση ορισµού δικαστικών επιµελητών για επίδοση 20/2013 και 
21/2013 αποφάσεων του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας..»που έχει ως εξής: 

 

Στις 29.01.2013 δηµοσιεύθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας οι µε αριθµούς 20/2013 και 21/2013 αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας (διαδικασία ασφαλιστικών) µε τις οποίες έγιναν δεκτές οι µε αριθµό κατάθεσης 292/2012 

και 293/2012 αιτήσεις αναστολής µας επί της επιβαλλόµενης από τον Στάυρο Κωνσταντινίδη (πολιτικό 

µηχανικό – συγκοινωνιολόγο) αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας 



µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕ∆» 

δυνάµει των από 09.11.2012 κατασχετηρίων εγγράφων σε συνδυασµό µε τις µε αριθµούς 110/2012 και 

112/2012 διαταγές πληρωµής.  

Επειδή  τις εν λόγω αποφάσεις  έπρεπε  ο ∆ήµος µας να επιδώσει  στον  κ. Σ. Κωνσταντινίδη, 

ο οποίος δεν παραστάθηκε κατά την συζήτησή τους στο ακροατήριο του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Κεφαλληνίας αν και κλήθηκε νόµιµα και στα υποκαταστήµατα της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας 

Κύπρου στο Αργοστόλι προκειµένου να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα 

µε το διατακτικό των ως άνω αποφάσεων σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε  : α) τον ορισµό του 

δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  Π. Λιβιεράτου για την επίδοση αυτών στην 

Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου και β) τον ορισµό του δικαστικού επιµελητή Ιωάννη Βαρκούλη 

στην Θεσσαλονίκη για την επίδοση αυτών στον κ. Σταύρο Κωνσταντινίδη. 

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  ψηφίζει ΠΑΡΩΝ 
Ο κ. Σπυρίδων Σαµούρης  Ψηφίζει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  ψηφίζει ΚΑΤΑ. 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 

- την περίπτ. ιγ  της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- την παραπάνω εισήγηση της  Ειδικής Συµβούλου. 

 

                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 

1. Την έγκριση του ορισµού  του δικαστικού  επιµελητή του Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας  κ. 
Παναγή  Λιβιεράτο   για την επίδοση των  υπ αρίθµ.  20/2013 και 21/2013 αποφάσεων  του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας στον κ. Σ. Κωνσταντινίδη  και στα υποκαταστήµατα 
της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου στο Αργοστόλι. 

       2.      Την έγκριση του ορισµού του  δικαστικού  επιµελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης   κ. 
Ιωάννη Βαρκούλη   για την επίδοση των  υπ αρίθµ.  20/2013 και 21/2013 αποφάσεων  του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου στον κ. Σταύρου Κωσταντινίδη .  
       3.    Η αµοιβή των  παραπάνω δικαστικών   επιµελητών  ορίζεται µε την ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08- 
2008  υπουργών  Οικονοµικών και Οικονοµίας και δικαιοσύνης.  

  
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 
                                                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  
                                             Σάββας Σαββαόγλου 

 



 

                                                            
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της  7 ης  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 21 η 
Φεβρουαρίου  2013 ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  29  / 2013 
              
ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς  
 έτους 2013.   
 
Στο Αργοστόλι σήµερα 21 η   Φεβρουαρίου   του έτους 2013 , ηµέρα  Πέµπτη     
και ώρα 12.00 το µεσηµέρι     , συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε 
αριθµό πρωτ. 6724 / 17-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η 
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
72 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 οκτώ    (8) και ονοµαστικά: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1. Σάββας Σαββαόγλου (Πρόεδρος) 
2. Νικόλαος   Γκισγκίνης   (τακτικό  Μέλος)                               Πυλαρινός ∆ηµήτριος (τακτικό  Μέλος)                                                                                                                     
3. Σπυρίδων Σαµούρης  (τακτικό  Μέλος)                                  Ευάγγελος   Θεοφιλάτος  (τακτικό Μέλος)                                              
4. Γεράσιµος Αποστολάτος (τακτικό Μέλος, αποχώρησε)                                                                                                                                                                                                                                                                     
5.  Ανδρέας  Ζαπάντης (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                                                                           
6. Νικόλαος Παπαδάτος (τακτικό Μέλος)                                                                                                                                                                 
7. Μαρία Κουνάδη  (αναπληρωµατικό  Μέλος)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
8. Άγγελος Γαλάτης (τακτικό  Μέλος)        
                                                                                                                                                                                                                     
Ο  Πρόεδρος , κ. Σάββας  Σαββαόγλου    ,κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 

και  θέτει υπόψη της Επιτροπής το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξής «Σύνταξη σχεδίου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς έτους 2013. »που έχει ως εξής: 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου και υποβάλλει το 

σχέδιο προϋπολογισµού, αιτιολογώντας κάθε εγγραφή, για συζήτηση και απόφαση 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται, µε συγκεκριµένα 

στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που 

υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξοµειώσεις της. 

Επίσης : 
 Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώµες 

στην από 20/02/2013 συνεδρίασή της µε την 3/2013 απόφασή της σχετικά µε το 



προσχέδιο του προϋπολογισµού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του 

Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του 

άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’) η 

Εκτελεστική Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η 

Εκτελεστική Επιτροπή: 

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο 

πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και εισηγείται το 

προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή. 

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 

3/2013  απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισµού το οποίο και εισηγείται 

στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 

141/09.02.2011 τεύχος Β’)  

«3.Για τον προσδιορισµό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαµβάνονται υπ' 

όψη τα διαχειριστικά αποτελέσµατα του προηγούµενου οικονοµικού έτους και 

ειδικότερα, για µεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά 

που έχουν ενταλθεί.» 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούµε στη σύνταξη του 

σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το έτος 2013 και στη 

συνέχεια να το υποβάλλουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση . 

Στην συνέχεια   δίνει τον λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και στους υπαλλήλους του  αρµόδιου γραφείου  σύνταξης του 
Προϋπολογισµού  του ∆ήµου οι οποίοι καταθέτουν το εν λόγω σχέδιο και 
απαντούν στις ερωτήσεις που θέτουν τα Μέλη της  Επιτροπής.  

 
Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , όπως έχει καταγραφεί στα 
µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : 
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης επισηµαίνει : α) πριν από την έγκριση του σχεδίου του 
προϋπολογισµού από την Οικονοµική Επιτροπή έπρεπε να έχει εγκριθεί το Τεχνικό 
Πρόγραµµα από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο β) εκτός από το καθαρά λογιστικό  σχέδιο  
της αρµόδιας Υπηρεσίας έπρεπε να υπάρχει Εισηγητική Έκθεση από τον Πρόεδρο 
στην οποία να εκφράζεται η πολιτική βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής για την 
οικονοµική πορεία του ∆ήµου το έτος 2013 . 
Προσθέτει επίσης  ότι στην πράξη το παραπάνω σχέδιο δεν θα µπορέσει  να 
υλοποιηθεί ,  δηλώνει ότι ολοκληρωµένη άποψη θα καταθέσει για το θέµα κατά 
την συζήτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και καταψηφίζει την εισήγηση. 
Ο κ. Σπυρίδωνας Σαµούρης  συµφωνώντας µε τα παραπάνω επιπροσθέτως 
σηµειώνει ότι στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου αναγράφονται ογδόντα περίπου 
έργα προς εκτέλεση µε πίστωση του ενός (1,00 € ) Ευρώ  που αυτό σηµαίνει ότι 
µπορεί να µην εκτελεστούν ποτέ και καταψηφίζει επίσης την εισήγηση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι για να εγκριθεί ο Προϋπολογισµός   
οικονοµικού  έτους 2013 του ∆ήµου Κεφαλλονιάς από το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πρέπει να υπάρχει εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής για την Σύνταξη του 
σχεδίου του προϋπολογισµού.  



Αναφέρει  επίσης ότι οι απόψεις και προτάσεις του για το θέµα αυτό  θα 
κατατεθούν αναλυτικά για τα καταγραφούν στα Πρακτικά  στην γραµµατεία της 
Οικονοµικής Επιτροπής ηλεκτρονικά και καταψηφίζει την εισήγηση. 
 και αφού είδε τις διατάξεις : 
- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του 

Ν.3852/2010 

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,  

- την υπ’ αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. περί του καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις 

∆ηµοτικές Ενότητες 

- την    ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') 

- την υπ’ αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δηµοτικές και τοπικές 

κοινότητες. 

- Την υπ’ αριθ.  3/2013  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την οποία 

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού  στην Οικονοµική Επιτροπή. 

 
 
                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
  Την  σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισµού και του ∆ήµου Κεφαλλονιάς  για το 

έτος 2013, όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο σχέδιο το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, µε πλήρη 

αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση του 

και αναλυτικά:   

                         ΕΣΟ∆Α :                             56.376.139,76 € 

                        ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:        3.989.560,24 € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :             60.365.700,00  € 

                        ΕΞΟ∆Α:                             59.812.384,46  € 

                        ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                     553.315,54  € 

                        ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ:             60.365.700,00 €  

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ.  
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 Πιστό αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Σάββας Σαββαόγλου  

 


