
                                                                                                                           Α∆Α: 78ΘΝΩΕ5-Π5Χ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της   22 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21 η  Αυγούστου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     294 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση της µε αριθµό 751/18.08.2015 απόφασης ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   21 η   Αυγούστου  του έτους 2015 , 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   32380/18-08 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                      
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
 
 

Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει προς 
ψηφοφορία ως προς το κατεπείγον για την συζήτηση  του 1 oυ θέµατος    εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 
της µε αριθµό 751/18.08.2015 απόφασης ∆ηµάρχου Κεφαλλονιάς.» Μετά από διαλογική συζήτηση  η Επιτροπής 
απεφάσισε την συζήτησή του .(Σηµειώνεται ότι ο κ. Νικόλαος Ανουσάκης δηλώνει ότι  για λόγους δεοντολογίας   
ΑΠΕΧΕΙ και από την ψηφοφορία  για το κατεπείγον της υπόθεσης και κατά την συζήτηση του εν λόγω θέµατος) . 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος    έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. Πρωτ. 32858/ 21-08-2015 εισήγηση του κ. 
∆ηµάρχου σύµφωνα µε το οποίο αναφέρονται  τα  παρακάτω: 
 
 Την 17.08.2015 επιδόθηκε στον ∆ήµο µας η από 12/08/2015 και µε αριθµό κατάθεσης 107/2015 αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του εδρεύοντος στον Κατελειό Σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Κατελειού για την 
µελέτη και προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» όπως νόµιµα εκπροσωπείται η οποία στρεφόταν 
µεταξύ άλλων και κατά του ∆ήµου µας. 
 Με την εν λόγω αίτηση το ως άνω Σωµατείο ως αναφέρει στην εν λόγω αίτησή του ασκώντας το 
δικαίωµα προστασίας της προσωπικότητας των φυσικών µελών του ζητούσε από τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς να 
µεριµνήσει για την τοποθέτηση χαµηλών στύλων φωτεινής διάχυσης ύψους ενός µέτρου περίπου µε σκίαστρα, 
προκειµένης της κατεύθυνσης της φωτεινής πηγής προς το έδαφος στα αναλυτικά περιγραφόµενα στο εν λόγω 
δικόγραφο τµήµατα του αιγιαλού και της παραλίας στην ∆.Ε. Ελειού Πρόννων διότι µε τον υπάρχοντα φωτισµό ο 
οποίος είναι έντονος παρεµποδίζονται οι χελώνες careta – careta κατά την έξοδο τους στην ακτή για την 
δηµιουργία φωλιών, ενώ αποπροσανατολίζονται οι νεοσσοί κατά την προσπάθειά τους να βρουν τον δρόµο 
προς την θάλασσα καθώς θεωρούσε ότι η ύπαρξη αυτών προσβάλει την προσωπικότητα των φυσικών µελών 
του, στην απόλαυση και την χρήση του φυσικού περιβάλλοντος.  Παράλληλα αιτούνταν την χορήγηση 
προσωρινής διαταγής σύµφωνα µε το άρθρο 691 του Κ.Πολ.∆ικ  ώστε να προβούµε άµεσα στη λήψη των 



ανωτέρω ενεργειών και να την απαγόρευση να προβούµε σε κάθε περαιτέρω παράνοµη και ζηµιογόνο ενέργεια 
στα περιγραφόµενα στο ιστορικό της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων επίδικα τµήµατα. 
 Επειδή η συζήτηση για την χορήγηση της προσωρινής διαταγής είχε οριστεί να συζητηθεί την 
18.08.2015 κατά την οποία ήταν απαραίτητο ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί για την υπεράσπιση των 
συµφερόντων του. 
 Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου κ. Νίκη Χριστοφοράτου βρισκόταν σε νόµιµη 
άδεια εκτός νοµού Κεφαλληνίας και λόγω της άµεσης ανάγκης για ορισµό δικηγόρου προκειµένου να 
εκπροσωπήσει τον ∆ήµο µας στην ως άνω συζήτηση για την χορήγηση ή µη της προσωρινής διαταγής που 
ζητείτο µε την από 12/08.2015 και µε αριθµό κατάθεσης 107/2015 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 58 παρ. 2 του ν.3852/2010 εξέδωσα την µε αριθµό 751/18.08.2015 απόφαση µε την οποία χορήγησα 
σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου την οποία και υποβάλλω 
ενώπιον της Επιτροπής σας για  έγκριση. 
Ο ∆ήµαρχος :Αλέξανδρος Παρίσης 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµό 751/18.08.2015 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου η οποία 
έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     Αργοστόλι 18-8-2015 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                         Αριθµ. Πρωτ.: 32369 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                          Αριθµ. Απόφασης: 751 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

Ταχ. ∆/νση: Π. Βαλλιάνου 7  

Τ.Κ.: 28100 Αργοστόλι  

Τηλ: 26710-22933    Φαξ: 26710-28515 

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

                                                                                      Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

                                                                               Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς, 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) σχετικά µε εξουσιοδότηση υπογραφών.  
3. Την κατάθεση µε αριθµό 107/2015 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Της ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» που εδρεύει στον 
Κατελειό. 

                                                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

∆ίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην ∆ικηγόρο Κεφαλληνίας κα. Ιωάννα Μαρκέτου, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο 
της 18ης Αυγούστου 2015 ή σε οποιανδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας 
προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην συζήτηση της χορήγησης ή µη προσωρινής διαταγής, η οποία 
ζητείται µε την από 12/8/2015 (αριθµ. Κατάθεσης 107/2015) αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Σωµατείου µε την επωνυµία 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Της ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» που εδρεύει στον 
Κατελειό. 

Η παρούσα θα διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  :ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  



Ακολούθως η  Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής την έγκριση της 751/2015 απόφαση 
του κ. ∆ηµάρχου . 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού αναφέρει ότι είναι πολύ υποκριτικό το ενδιαφέρον της ∆ηµοτικής Αρχής είτε 
για τους µικροεπαγγελµατίες, είτε για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής ,είτε για τον ζωικό πλούτο 
της που είναι και η χελώνα καρέτα –καρέτα  , γιατί εάν πραγµατικά ενδιαφέρονταν για τους 
µικροεπαγγελµατίες  θα είχε καταγγείλει την φοροµπικτική πολιτική που ασκήθηκε εναντίον τους τα 
προηγούµενα χρόνια από τις προηγούµενες κυβερνήσεις ,την σηµερινή κυβέρνηση και όλα τα κόµατα που 
ψήφησαν το µνηµόνιο που είναι αυτοί όλοι µαζί υπεύθυνοι που έκλεισαν , κλείνουν και θα κλείσουν τους 
µικροεπαγγελµατίες σήµερα ή αύριο. Επίσης συµπερασµατικά αναφέρει ότι δεν είναι ένα αποσπασµατικό 
µέτρο ή µια αποσπασµατική πολιτική που χτυπάει τους επαγγελµατίες αλλά είναι µια διαχρονική πολιτική 
που κάνει και η ∆ηµοτική Αρχή µέσα από την δική της φορολογική πολιτική τα δηµοτικά τέλη κ.λ.π. Τέλος 
δηλώνει ότι στηρίζουν το πλαίσιο που βγήκε από το δικαστήριο ότι δηλαδή θα πρέπει να χωροθετηθούν οι 
χώροι εκεί που βγαίνουν οι χελώνες για να µην τους δηµιουργούν πρόβληµα οι οµπρέλες –ξαπλώστρες 
κ.λ.π και ψηφίζει την πρότασή του. 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία  Γαρµπή- Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος-Λυκούδης Ιωάννης και 
Κωνσταντάκης Άγγελος.                                          και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
την 751/2015 απόφαση ∆ηµάρχου  
την  32369/2015  εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου. 
               
   

                                                       ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 
1. Εγκρίνει την 751/18.08.2015 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου σύµφωνα µε την οποία χορηγεί    εντολή – 
εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλληνίας Ιωάννα Μαρκέτου όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 18ης 
Αυγούστου 2015 ή σε οποιανδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Κεφαλληνίας προκειµένου να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς στην συζήτηση της χορήγησης ή µη 
προσωρινής διαταγής, η οποία ζητείται µε την από 12/8/2015 (αριθµ. Κατάθεσης 107/2015) αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Της ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» που εδρεύει στον Κατελειό. 

2.Η  αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 

  
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: ΨΨ∆3ΩΕ5-3Ν9 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της   22 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21 η  Αυγούστου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     295 / 2015  

 

ΘΕΜΑ :  Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης για την ακύρωση της µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα   21 η   Αυγούστου  του έτους 2015 , 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   32380/18-08 -2015  έγγραφη πρόσκληση της   Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                            
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
 
Η  Πρόεδρος  Α/  ∆ήµαρχος  , κ. Σοφία Γαρµπή    ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  θέτει προς 
ψηφοφορία ως προς το κατεπείγον για την συζήτηση  του 2 oυ θέµατος    εκτός  ηµερήσιας  διάταξης: «Άσκηση 
Ιεραρχικής Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την ακύρωση 
της µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.» Μετά από διαλογική συζήτηση  η Επιτροπής απεφάσισε 
ΟΜΟΦΩΝΑ  την συζήτησή του . 
Στην συνέχεια  η Πρόεδρος    έθεσε υπόψη της Επιτροπής την µε αρίθ. Πρωτ. 32887 21-08-2015 εισήγηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής: 
 

  Την 04.08.2015 γνωστοποιήθηκε στον ∆ήµο µας η µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου µε την οποία 
αποφασίστηκε ο ορισµός του ∆ήµου µας, ο οποίος αποτελεί τον δήµο της έδρα του Νοµού Κεφαλληνίας, όπως 
παράσχει την απαιτούµενη διοικητική υποστήριξη στο όµορο ∆ήµο Ιθάκης εντός του ίδιου νοµού, κυρίως ως 
προς το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα το Πολεοδοµικό Γραφείου του ∆ήµου 
Ιθάκης, λόγω έλλειψης προσωπικού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2 και 3 του ν. 3852/2010. 
 Επειδή η ως άνω απόφαση πάσχει ακυρότητας διότι έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 95 του 
ν.3852/2010, της από 31.12.2012 π.ν.π. και του άρθρου 31 του ν.4257/2014 που ορίζουν το νοµικό πλαίσιο 
παροχής της διοικητικής υποστήριξης σε ∆ήµους στους οποίους κατά την σύστασή τους µε τον ν. 3852/2010 δεν 
υπήρχαν υπηρεσίες µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού  για την άσκηση των 
µεταβιβαζόµενων από τον ως άνω νόµο νέων  – πρόσθετων αρµοδιοτήτων, πάσχει επαρκούς και ειδικής 
αιτιολογίας και έχει εκδοθεί καταχρηστικά, συντρέχουν λόγοι για την άσκηση κατά αυτής Ιεραρχικής Προσφυγής. 



  
                                                                                                                                                Α∆Α: ΨΨ∆3ΩΕ5-3Ν9 
 
 
Επειδή η Επιτροπή Σας σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιβ) είναι αρµόδια για την λήψη απόφασης σχετικά 
µε την άσκηση της εν λόγω Ιεραρχικής Προσφυγής. 
 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπής Σας όπως αποφασίσει την άσκηση από τον ∆ήµο 
µας, Ιεραρχικής Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την 
ακύρωση της µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

Ακολούθως η  Πρόεδρος ζητά από τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσει την άσκηση από τον 
∆ήµο µας, Ιεραρχικής Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για την 
ακύρωση της µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού καταγγέλλει ως υποκριτικό το ενδιαφέρον της ∆ηµοτικής Αρχής για το 
συγκεκριµένο θέµα  εφόσον ο ∆ήµαρχος ως εκλεγµένος Πρόεδρος της ΠΕ∆ΙΝ µαζί µε τον   προηγούµενο  και 
τον σηµερινό ∆ήµαρχο  της Ιθάκης και µε εντολή της προηγούµενης κυβέρνησης µείωσαν τις οργανικές 
θέσεις των Ο.Ε.Υ των ∆ήµων της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης απολύοντας τους  υπαλλήλους και 
συµβιβαστήκαν και στην ΚΕ∆Ε στην ΠΕ∆ΙΝ χωρίς να διεκδικήσουν και να καταγγείλουν από κοινού την 
αποξήλωση των υπηρεσιών  µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι της Ιθάκης να έχουν εγκαταλειφθεί χωρίς τις 
στοιχειώδεις υπηρεσίες και υποδοµές για την εξυπηρέτηση τους ,  προσθέτει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί 
αυτή η πολιτική που έχει ερηµώσει τα νησιά µας , που έχει αποξηλώσει τους ∆ήµους από υπαλλήλους και 
από χρήµατα και προτείνει  επειδή η Πολεοδοµία είναι αναγκαία Υπηρεσία να γίνει µια συνεργασία µεταξύ 
των ∆ήµων  Κεφαλλονιάς - Ιθάκης και της ΠΕ∆ΙΝ έτσι ώστε ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς µε τις ελλείψεις που έχει 
για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να στηρίξει τον ∆ήµο Ιθάκης και παράλληλα να γίνει αγώνας για να 
µπορέσουν να στελεχωθούν και οι δύο Υπηρεσίες και των δύο ∆ήµων και ψηφίζει την πρότασή του. 

Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι επέλεξαν ως ∆ηµοτική Αρχή αυτό τον  λόγο  για να ασκήσουν πίεση 
στο κράτος να διορίσει υπαλλήλους για  να εξυπηρετηθούν οι Θιακοί όπως πρέπει να εξυπηρετηθούν όχι 
από το Γραφείο της Πολεοδοµίας στην Κεφαλλονιά πράγµα που θα τους οδηγήσει σε επιπλέον έξοδα 
µετακίνησης και ταχυδροµικά έξοδα  , αλλά θα πρέπει  να φροντίσει το κράτος  για την  στελέχωση και 
λειτουργία   γραφείου  Πολεοδοµίας στην Ιθάκη  . 

Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία  Γαρµπή- Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος-Λυκούδης Ιωάννης και 
Κωνσταντάκης Άγγελος και Κουρκουµέλης Ηλίας              και αφού έλαβε υπόψη : 

το άρθρο 72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) 
την  32887/2015  εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου. 
               
                                                     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Την άσκηση από τον ∆ήµο , Ιεραρχικής Προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης για την ακύρωση της µε αριθµό 13866/1367/03.08.2015 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                        Πιστό Αντίγραφο  
                                                                           Η Πρόεδρος  
 
                                                                         Σοφία Γαρµπή   



.                                                                                                                        Α∆Α: Ω4Τ∆ΩΕ5-0Ω4 
                                                                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                   
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                        
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  22 ης   ( τακτικής    )  συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την   21  η  Αυγούστου 2015 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς .  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   296  / 2015 

 

  ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  και  

 ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, Λιµενικού  
Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ . 

                 
Στο Αργοστόλι σήµερα  21 η   Αυγούστου  του έτους 2015, 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     32380/18 -08-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                  
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                      
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του εν λόγω έργου κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος    το 1 ο θέµα    ηµερήσιας διάταξης : 

«Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισµού του 

∆ήµου Κεφαλονιάς ,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ». έθεσε υπόψη της 

Επιτροπής  το µε αριθ. πρωτ. 31755/13-08-2015  διαβιβαστικό του Προέδρου  της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  σύµφωνα µε το οποίο 

διαβιβάζει προς έγκριση  στην  Οικονοµική Επιτροπή το αριθ. 31613/12-08-2015 Πρακτικό του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού 

προµήθειας ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, 

Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ το οποίο έχει ως εξής: 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
   
 



Στην συνέχεια  η Πρόεδρος προτείνει προς τα Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής όπως προβούν στην έγκριση του 
παραπάνω Πρακτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισµού του ∆ήµου 
Κεφαλονιάς ,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ του και ανακηρύξουν µειοδότη 
την εταιρεία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα » µε έκπτωση 21,3488% επί του προϋπολογισµού της µελέτης , 
ήτοι 47.177,27 € και συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α   58.028,03 €. 

  Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι οι τιµές µονάδας των προϊόντων που έχουν ληφθεί υπόψη  για 
την εκπόνηση της µελέτης του παραπάνω διαγωνισµού  είναι υπερβολικές σε σχέση µε αυτές που κυκλοφορούν 
στην αγορά , άρα  ο διαγωνισµός δεν γίνεται µε βάση την διαφάνεια την ανταγωνιστικότητα και την  ισότητα  και 
δεν διασφαλίζει τα οικονοµικά συµφέροντα του ∆ήµου και είναι διάτρητος,  µετά τα παραπάνω  δηλώνει ότι 
καταψηφίζει την εισήγηση . 
Την εισήγηση της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  - Κουρκουµέλης Ηλίας – Γαρµπή 
Σοφία- Λυκούδης Ιωάννης  και Άγγελος Κωνσταντάκης .                                                                   
  και αφού έλαβε υπόψη:  
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την    46 /2015 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών. 
 την  142  /2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.(έγκριση Μελέτης ) 

   3)  την  264 /7-07-2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής περί έγκριση των όρων δηµοπράτησης. 
   4)  Το παραπάνω  Πρακτικό της Επιτροπής µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά. 
   
     Και την  εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής . 
 

                                                  

                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Εγκρίνει ως έχει το Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του  Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς ,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου Αργοστολίου, Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ 

2. Ανακηρύσσει  µειοδότη για την προµήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισµού του ∆ήµου Κεφαλονιάς 

,Ο.Κ.Α.Π, ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, Λιµενικού Ταµείου, ΚΕ.∆Η.ΚΕ την εταιρεία «ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Οδυσσέα » µε έκπτωση 21,3488% επί του προϋπολογισµού της µελέτης , ήτοι 47.177,27 € και 

συνολική προσφορά µε Φ.Π.Α   58.028,03 €. 

3. Στον παραπάνω προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, τη ποσότητα και την τιµή ο οποίος υποχρεούται να 
προσέλθει µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής 
(άρθρο 24 ΕΚΠΟΤΑ). 

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: 67ΒΡΩΕ5-ΥΝ3  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ                                                                                                                                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  22 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21η  Αυγούστου  2015   
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    297  / 2015             

 

 ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του 
έργου«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου  Αργοστολίου στην Κεφαλονιά»             

 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα   21 η   Αυγούστου  του έτους 2015 , 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   32380 / 18-08 -2015  έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                                                                 
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                                            
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                                                                   
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
 
Η Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον κ. Παγουλάτο Λεωνίδα 

(Μέλος και Γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού )  ο οποίος εισηγούµενος    το  2 o θέµα      ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση 

Πρακτικού  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 

∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά»      έθεσε υπόψη της Επιτροπής το  µε αρίθ. πρωτ. 30401/4-08-2015  

διαβιβαστικό  του Προέδρου της   Επιτροπής ∆ιαγωνισµού   κ.  Γεράσιµου Τσιούτσιου   σύµφωνα  µε το  οποίο διαβιβάζει προς 

την Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» προϋπολογισµού 

392.180,09  € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α  για ενηµέρωση αλλά και ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης . 

Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το ταυτάριθµο Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  το οποίο 

αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθµ. Πρωτ. 30395 / 2015  ένστασης των εκπροσώπων των 
εταιριών:   Γιαννακόπουλος Α.& ΣΙΑ Ε.Ε - ∆ιάσταση ΑΤΕ- Χάιδας Σπύρος- Τόλης ∆ηµήτριος- ΗΡΩΝ 
Κατασκευαστική Ε.Π.Ε και Μ.Τ ΑΤΕ                
 κατά της διαδικασίας του  ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 
∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά»    η οποία  έχει ως εξής:       



 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Στην συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε  αριθ. πρωτ. 30395/11-08-2015 γνωµοδότηση επί της εν λόγω 
ένστασης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Στην συνέχεια τον λόγο παίρνει η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Σοφία Γαρµπή η οποία προτείνει στα 
Μέλη την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου « ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ»  , την 
κήρυξη ΑΓΟΝΟΥ του εν λόγω ∆ιαγωνισµού και τέλος ,  σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης  (Α∆Α : 



Ψ3ΝΦΩΕ5-Ψ5Β) να καθοριστεί    νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας η 3η Σεπτεµβρίου ηµέρα Πέµπτη 
και ώρα 10:00 το  πρωί µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά  
περιγράφονται στα  µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη : 
 

•  το άρθρο 72  του Ν. 3852/2010  

• Η υπ’ αριθµ. 247/25-06-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων του 

∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου . 

• Το 30401 /4-08-2015 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 

• Την εισήγηση της  Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου.   

• Την εισήγηση της Προέδρου. 
 

                                                      
                                                           ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 

1.Εγκρίνει ως έχει το παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 

«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας ∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου Αργοστολίου  στην Κεφαλονιά»   προϋπολογισµού  392.180,09 

€ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) . 

2. Κηρύσσει ΑΓΟΝΟ τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου«∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας 

∆ηµοτικού   Κολυµβητηρίου Αργοστολίου  στην Κεφαλονιά»    

3. Καθορίζει ως   νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής του  παραπάνω  διαγωνισµού την  3η Σεπτεµβρίου ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 10:00 το  πρωί  µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

4. Η παρούσα απόφαση θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ  σε όσους έλαβαν  τα τεύχη του διαγωνισµού πέντε (5) τουλάχιστον  

εργάσιµες µέρες πριν την νέα ηµεροµηνία . 

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: 7Λ6ΡΩΕ5-ΝΒΑ                                                                                                               
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
 

Από το πρακτικό της  22 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21 η  Αυγούστου  
2015  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    298/ 2015 

 

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού– Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράµµατος οικ. έτους  2015 και  εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» 

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  21  η   Αυγούστου   του έτους 2015 , 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.  32380/18-08-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  
σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος 
Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                              
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος 
Φλωράτος                                                                                                                                                                                                                             
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης 
Ανδρέας                                                                                                                                                                                                                                                                
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , εισηγούµενη    το  3ο 
θέµα    ηµερήσιας διάταξης: «Κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης Προϋπολογισµού– Τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράµµατος οικ. έτους  2015 και  εισήγηση προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο» έθεσε 
υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Προϊστάµενου  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού  
κ.   Θεόδωρου  Μαντζουράτου στην οποία αναφέρονται    τα παρακάτω : 

 

 



 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

1. Προκειµένου να αποδοθεί ο φόρος εισοδήµατος που θα προκύψει από την υποβολή του εντύπου 
Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Οντοτήτων για το έτος 2014 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 00.6331.00 «Απόδοση φόρου 
εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων» µε ποσό 240.000,00ευρώ. 

2. Βάση της αριθ. 322/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Κεφαλλονιάς περί αποδοχής της 
περιουσίας της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, όπου εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 33/4/14-01-
2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, και του αριθµ. 808/2014 γραµµατίου είσπραξης όπου κατατέθηκε το ποσό των 
896,03 ευρώ, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. 00.6731.02 «Απόδοση στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» µε το αυτό ποσό των 896,03 ευρώ προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
απόδοση των χρηµάτων.  

3. Βάση του αριθ. πρωτ. 20982/22-06-2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆/κής 
Ανασυγκρότησης ο δήµος µας θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ για τον καθαρισµό 
και την διευθέτηση της κοίτης ρεµάτων και εργασιών συντήρησης αντιπληµµυρικών έργων. Για το 
λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή της επιχορήγησης και την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για την δηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1219.03 «Επιχορήγηση 
από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη αναγκών καθαρισµού και διευθέτησης κοίτης ρεµάτων και εργασιών 
συντήρησης αντιπληµµυρικών έργων» µε ποσό 20.000,00 ευρώ και των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων: 

• Κ.Α. 70.6279.31 «Εργασίες πρόληψης και αντιµετώπισης πληµµυρικών και λοιπών καταστροφών 
∆.Ε. Παλικής» µε ποσό 13.000,00 ευρώ 

• Κ.Α. 70.6279.32 «Εργασίες αποκατάστασης των τάφρων και αντιπληµµυρικών έργων στο οδικό 
δίκτυο της ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων» µε ποσό 7.000,00 ευρώ. 

Με τις ανωτέρω µεταβολές παρακαλούµε όπως εγκρίνετε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. 

4. Λόγω αυξηµένης προσέλευσης επισκεπτών κρουαζιέρας για το 2015 (86 κρουαζιερόπλοια µε 
περίπου 2.000,00 επισκέπτες το κάθε ένα) τα αποθέµατα σε χάρτες που διαθέτουµε δεν επαρκούν 
και θα πρέπει να τυπωθούν νέοι.   Για αυτό το λόγο παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την εισήγηση του 
τµήµατος Τουρισµού για την µεταφορά πίστωσης ποσού 5.000,00€ από τον κωδικό 00.6441.00 
«Συµµετοχή σε Συνέδρια, εκθέσεις συναντήσεις διαλέξεις» στον κωδικό 00.6431.01 «Έξοδα 
Ενηµέρωσης & Προβολής ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου (∆ηµιουργία Εντύπων κτλ)» 

5. Προκειµένου να καταχωρηθούν τα παραστατικά από τις παγίες δύο παρέδρων του 2014, που δεν 
έκλεισαν µέσα στο συγκεκριµένο οικονοµικό έτος, απαιτείται η δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 
80.8113.12 µε τίτλο «Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Παραστατικά απόδοσης παγίας 
παρέδρων προηγούµενου έτους)» ποσού 2.000,00€ 

6. Προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες αµοιβών νοµικών και συµβολαιογράφων που τυχόν 
προκύψουν µέσα στο έτος 2015, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
00.6111 «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» µε το ποσό των 15.000,00 ευρώ. 

7. Προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες φιλοξενίας εφορευτικών επιτροπών που τυχόν προκύψουν 
µέσα στο έτος 2015, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 00.6434.01 
«Φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 



8. Προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες οδοιπορικών και ηµερήσιας αποζηµίωσης µετακινούµενων 
υπαλλήλων διοικητικών υπηρεσιών που τυχόν προκύψουν µέσα στο έτος 2015, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 10.6422 «Οδοιπορικά έξοδα, διαµονή και ηµερήσια 
αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µε το ποσό των 5.000,00 ευρώ. 

9. Προκειµένου να καταχωρηθεί το παραστατικό που αφορά οφειλή ρύθµισης στο ΙΚΑ και να 
συµφωνεί το Μητρώο ∆εσµεύσεων µε την Γενική Λογιστική παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.81117.21 «Απόδοση εισφορών Π.Ο.Ε.-ΙΚΑ» µε το ποσό των 
15.000,00 ευρώ. 

10. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και 
Τουρισµού σχετικά µε την ένταξη έργων στο Π∆Ε 2015 και τον καθορισµό των οικονοµικών 
στοιχείων της ΣΑ ΕΠ0222 όσον αφορά τα Περιφερειακά Προγράµµατα, παρακαλούµε όπως 
εγκρίνετε την κάτωθι αναµόρφωση Προϋπολογισµού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 
έτους 2015: 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 35.7322.02 µε τίτλο «Ανάπλαση - διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων -ΠΑΝ. 
Βαλλιάνου (ΣΑΕΠ )» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.11 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ -ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220000» έχει 
εγγραφεί πίστωση ποσού 450.000,00€. Με βάση την απόφαση για την ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο 
έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200000 και ολικό προϋπολογισµό 900.000,00€ έχει στις ετήσιες 
πιστώσεις 2015 µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την µείωση της πίστωσης κατά ποσό 
449.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 35.7322.02 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.11 προκειµένου να µείνει 
µε ποσό 0,01€. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2015. Όποια τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα ενσωµατωθεί µε νέα τροποποίηση. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7413.12 µε τίτλο «Mελέτη " Ανάπλαση - ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων - 
Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου ( ΣΑΕΠ )» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.12 µε τίτλο «Επιχορήγηση 
έργου " ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΓΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220001» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 750.000,00€. Με βάση 
την απόφαση για την ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200001 και ολικό 
προϋπολογισµό 1.500.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό 
προτείνουµε την µείωση της πίστωσης κατά ποσό 749.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7413.12 και 
του Κ.Α. Εσόδων 1322.12 προκειµένου να µείνει µε ποσό 0,01€. Ανάλογα προτείνουµε και την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. Όποια τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα 
ενσωµατωθεί µε νέα τροποποίηση. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7336.90 µε τίτλο «∆ιαµόρφωση παραλιακής ζώνης ΓΕΦΥΡΑ - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 
(ΣΑΕΠ )» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.13 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΣΑΕΠ ΚΑ 2012ΕΠ0220002» έχει εγγραφεί 
πίστωση ποσού 1.000.000,00€. Με βάση την απόφαση για την ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε 
κωδικό 2012ΕΠ02200002 και ολικό προϋπολογισµό 1.000.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 
2015 µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την µείωση της πίστωσης κατά ποσό 
999.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.90 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.13 προκειµένου να µείνει 
µε ποσό 0,01€. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 
2015. Όποια τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα ενσωµατωθεί µε νέα τροποποίηση. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 25.7326.21 µε τίτλο «ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ 
(ΣΑΕΠ)» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.14 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ02200003)» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 
800.000,00€. Με βάση την απόφαση για την ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 
2012ΕΠ02200003 και ολικό προϋπολογισµό 800.000,00€ έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 
µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την µείωση της πίστωσης κατά ποσό 799.999,99€ και 
του Κ.Α. Εξόδων 25.7326.21 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.14 προκειµένου να µείνει µε ποσό 0,01€. 
Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015. Όποια 
τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα ενσωµατωθεί µε νέα τροποποίηση. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 30.7336.07 µε τίτλο «Έργα ∆ιαµόρφωσης παραλίας Λουρδάτων -Ανάπλασης 
οδού παραλίας Λουρδά (ΣΑΕΠ)» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.15 µε τίτλο «Επιχορήγηση για ΕΡΓΑ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆ΑΤΩΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡ∆Α ( ΣΑΕΠ Κ.Α. 
2012ΕΠ02200004» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 800.000,00€. Με βάση την απόφαση για την ΣΑ 



ΕΠ022 το συγκεκριµένο έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200004 και ολικό προϋπολογισµό 800.000,00€ 
έχει στις ετήσιες πιστώσεις 2015 µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την µείωση της 
πίστωσης κατά ποσό 799.999,99€ και του Κ.Α. Εξόδων 30.7336.07 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.15 
προκειµένου να µείνει µε ποσό 0,01€. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. Όποια τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα ενσωµατωθεί µε νέα 
τροποποίηση. 

• Στον Κ.Α. Εξόδων 10.7336.02 µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ)» και στον Κ.Α. Εσόδων 1322.16 µε τίτλο «Επιχορήγηση έργου " 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙ∆Ι∆Η ΒΑΛΕΝΤΗ) ΣΑΕΠ Κ.Α. 2012ΕΠ0200005» έχει 
εγγραφεί πίστωση ποσού 11.721,17€. Με βάση την απόφαση για την ΣΑ ΕΠ022 το συγκεκριµένο 
έργο µε κωδικό 2012ΕΠ02200005 και ολικό προϋπολογισµό 400.000,00€ έχει στις ετήσιες 
πιστώσεις 2015 µηδενικό ποσό. Για το λόγο αυτό προτείνουµε την µείωση της πίστωσης κατά ποσό 
11.721,16€ και του Κ.Α. Εξόδων 10.7336.02 και του Κ.Α. Εσόδων 1322.16 προκειµένου να µείνει µε 
ποσό 0,01€ µε χρηµατοδότηση ΠΙΝ ΣΑΕΠ. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. Όποια τροποποίηση της ΣΑ ΕΠ0222 θα ενσωµατωθεί µε νέα 
τροποποίηση. 

11. Βάση της αριθ. 744/2015 απόφασης του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Β2΄ Πολιτικό Τµήµα) που 
επιδόθηκε στο ∆ήµο µας κατά την 4η Αυγούστου 2015 απορρίπτεται η αίτηση του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς για την αναίρεση της αριθ. 305/2014 αποφάσεως του Εφετείου Πατρών και 
καταδικάζει τον ∆ήµο στην καταβολή του ποσού των 107.592,32 ευρώ στους αναιρεσίβλητους ήτοι 
έξι στον αριθµό. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 
80.8117.35 µε τίτλο «Απόδοση βάσει δικαστικών αποφάσεων» µε το ποσό των 107.600,00 ευρώ. 

12. Μετά από έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγιεινής µε θέµα την τροποποίηση του Προϋπολογισµού έτους 2015 όσον αφορά τους Κ.Α. Εξόδων 
προνοιακών επιδοµάτων µε βάση τα δεδοµένα που έχει στη διάθεσή της η υπηρεσία σήµερα που 
συντάσσεται η εισήγηση παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση των Κ.Α. Εξόδων και 
Εσόδων όπως αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Τιμολ/θέντα Πληρωθέντα 
Υπόλοιπο 

17 08 2015 

Απαιτούμενο 

ποσό από 

σήμερα έως 

31 12 2015 Ποσό Μεταβολής 

15.6741.01 

Ενίσχυση ατόμων με 

ανάγκες βαριάς 

αναπηρίας ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 992.511,98 497.242,07 497.242,07 495.269,91 522084 

15.6741.02 

Επίδομα 

αιματολογικών 

νοσημάτων,αιμολυτική 

αναιμία,αιμορροφυλία 

AIDS( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 103.364,37 83.964,00 83.964,00 19.400,37 83969,67 

15.6741.03 

Eπίδομα εγκεφαλικής 

παράλυσης - σπαστικά 

( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 29.940,03 18.238,17 18.238,17 11.701,86 12756 



15.6741.04 

Επίδομα βαρειάς 

νοητικής καθυστέρησης 

( ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 392.071,81 271.476,19 271.476,19 120.595,62 274592,22 

15.6741.05 

Επίδομα κίνησης σε 

παραπληγικούς - 

τετραπληγικούς-

ακρωτηριασμένους ( ο 

ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 76.275,79 42.454,50 42.454,50 33.821,29 46744,5 

15.6741.06 

Επίδομα στεγαστικής 

συνδρομής ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 3.564,29 1.860,00 1.860,00 1.704,29 1860,27 

15.6741.07 

Επίδομα 

ανασφάλιστων 

παραπληγικών , 

τετραπληγικών ( ο ΚΑ 

είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 17.821,45 9.252,00 9.252,00 8.569,45 9252,51 

15.6741.08 

Επίδομα παραπληγικών 

τετραπληγικών 

δημοσίου ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 67.721,50 27.094,80 27.094,80 40.626,70 27093,63 

15.6741.09 

Επίδομα τυφλότητας ( 

ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 249.500,25 146.039,58 146.039,58 103.460,67 141780 

15.6741.10 

Επίδομα σε κωφάλαλα 

παιδιά ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 52.537,62 34.764,07 34.764,07 17.773,55 34756,14 

15.6741.11 

Επίδομα Χανσενικών ( 

ο ΚΑ είναι δεκτικός 

εντάλματος 

προπληρωμής)) 5.988,01 4.182,00 4.182,00 1.806,01 4182,27 

15.6741.12 

Επίδομα 

απροστάτευτων 

παιδιών ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 

προπληρωμής)) 28.514,31 17.163,38 17.163,38 11.350,93 19700,85 

15.6741.15 

Επίδομα Κοινωνικών 

Βοηθειών -έκτακτες 

οικονομικές ενισχύσεις 

-Επίδομα 

απροστάτευτων 

παιδιών ( ο ΚΑ είναι 

δεκτικός εντάλματος 
57.028,63 8.400,00 8.400,00 48.628,63 48.628,63 



προπληρωμής))  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.076.840,04 1.162.130,76 1.162.130,76 914.709,28 1.227.400,69 

        

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 
Εισπραχθέντα 

(Γραμμάτια) 

Υπόλοιπο 

(σε σχέση με 

Βεβαιώσεις) 

Υπόλοιπο 

(σε σχέση 

με 

Γραμμάτια) 

Απαιτούμενο 

ποσό έως 31 

12 2015 Ποσό Μεταβολής 

0621 
ΚΑΠ για Προνοιακά 

Επιδόματα 2.076.840,04 1.154.914,15 921.925,89 921.925,89 2.389.531,45 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.076.840,04 1.154.914,15 921.925,89 921.925,89 2.389.531,45 

13. Έχοντας υπόψη: 

• Το αριθµ. πρωτ26000/12-08-2015 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας για ένταξη νέων 
έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό που αφορούν εργασίες αποψίλωσης και 
λήψη µέτρων πυροπροστασίας στους χώρους καταφυγής και καταυλισµού σε εφαρµογή του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. 

• Το αριθµ. πρωτ. 32576/19-08-2015 έγγραφο ∆ηµάρχου περί εισήγησης προµήθειας ετοίµου 
σκυροδέµατος για το έτος 2015 

• Το γεγονός ότι µέχρι και την στιγµή σύνταξης της παρούσης εισήγησης δεν έχει αποδοθεί στο ∆ήµο 
µας ποσό από τα Οφειλόµενα Ελληνικού ∆ηµοσίου  

• Την αριθµ. 126/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα την έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς- Β΄ Φάση» 

• Την αριθµ. 127/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα την έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση κτιρίων ή 
τµηµάτων αυτών στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς- ∆΄ Φάση» 

• Την αριθµ. 277/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα την έγκριση επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση παραλιακού δρόµου Ληξουρίου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς» 

• Την αριθµ. 155/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα την έγκριση Πρακτικού 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αλλαγή χρήσης χώρου 
παλαιού τελωνείου σε χώρο ενυδρείου-Εκθετηρίου» (Εργασίες κτιριακών υποδοµών-ανακαίνιση 
κτιρίου που θα εγκατασταθεί το ενυδρείο και το ∆ΙΟΡΑΜΑ) 

• Το γεγονός ότι το έργο ο λογαριασµός του έργου µε Κ.Α. 15.7336.23 «Επισκευή σχολείου 
Μεσοβουνίων - ∆.Ε. Ερίσου ( ΣΑΤΑ)» έχει παραγραφεί 

• Το γεγονός ότι το έργο µε Κ.Α. 35.7336.03 «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Τ.Κ.ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ» εκτελέστηκε από άλλον Κ.Α. Εξόδων 

• Την αριθ. 35015/20-08-2012 σύµβαση εκτέλεσης του έργου «Γεωτεχνικές εργασίες Αγίου Βασιλείου 
και Αγίου ∆ηµητρίου» µε την εταιρεία ΓΕΩΕΡΕΥΝΑ Ο.Ε. 

• Την αριθ. 24356/05-06-2013 σύµβαση εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης ∆.Ε. 
Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς (Θέση ΚΟΥΡΝΗ/ΦΛΑΜΠΕΛΟΥ-ΦΑΚΙΣΤΡΑ» 

• Την αριθ. πρωτ. 1109/31-03-2010 σύµβαση εκτέλεσης του έργου «Έργα διευθέτησης απορροής 
ρεµάτων-µισγαγγείων περιοχής σχεδίου πόλεως Αγίας Ευφηµίας» µε το γραφείο µελετών «XL 
Engineering-Σύµβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ » 



• Το αριθ. πρωτ. 26492/7-7-2015 έγγραφο διαβίβασης της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τις ανάγκες αδειοδότησης του Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών στον προστατευόµενο 
όρµο Αγ. Ευφηµίας Νοµού Κεφαλληνίας. 

• Το από 06/08/2015 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια και τοποθέτηση 
πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους 

• Την από 6/3/2014 Τεχνική Έκθεση καθαίρεσης τµήµατος στέγης ∆ηµοτικού Καταστήµατος Σάµης 
και αντικατάστασής της. 

• Το αριθ. πρωτ. 48560/28-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την λήψη µέτρων 
σήµανσης και ασφαλείας και αποκατάστασης βατότητας δρόµου Μιχάτων-Επανοχωρίου 

• Το αριθ. πρωτ. 4331/14-11-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταµείου µε θέµα την Ανάπλαση Κεντρικής 
Πλατείας οικισµού Βλαχάτων. 

• Τον 5ο λογαριασµό του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισµού Βλαχάτων ∆ήµου 
Λειβαθούς Κεφαλλονιάς» 

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και την 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ως ο κάτωθι πίνακας: 

 

 

Κωδικός Περιγραφή 
Διαμορφωθέ

ντα 
Ποσό 

Μεταβολής 

Διαμορφωθέν

τα μετά την 

παρούσα 

εισήγηση 

Πηγή 

Χρηματοδό

τησης μετά 

την 

παρούσα 

εισήγηση 
Αιτιολογία 

Μεταβολής 

30.7132.03 

Προμήθεια 

καλαθοφόρου 

οχήματος 36.900,00 0,00 36.900,00 ΣΑΤΑ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "Οφειλόμενα 

Ελληνικού 

Δημοσίου" σε 

"ΣΑΤΑ" 

30.7323.01 

Κατασκευή Τοίχου 

Αντιστήριξης στον 

Οικισμό Σαρλάτων 54.261,10 0,00 54.261,10 ΣΑΤΑ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "Οφειλόμενα 

Ελληνικού 

Δημοσίου" σε 

"ΣΑΤΑ" 

30.7326.03 

Κατασκευή κλίμακας 

στον οικισμό 

Κοντογουράτων Τ.Κ. 

Θηναίας 6.500,00 0,00 6.500,00 ΣΑΤΑ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "Οφειλόμενα 

Ελληνικού 

Δημοσίου" σε 



"ΣΑΤΑ" 

25.7336.03 

Ανόρυξη ερευνητικής 

γεώτρησης Δ.Σ. 

Ερίσου (Σωλήνωση 

και δοκιμαστική 

αντληση ) ΣΑΤΑ  0,00 18.621,48 18.621,48 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

25.7413.03 

Γεωτεχνικές εργασίες 

και εργαστηριακές 

δοκιμές στα πλαίσια 

της μελέτης 

αποχέτευσης Αγίου 

Δημητρίου και Αγίου 

Βασιλείου Δ.Ε. 

Παλικής Δήμου 

Κεφαλλονιάς ( ΣΑΤΑ)  0,00 1.958,64 1.958,64 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.7422.02 

Κατεδάφιση κτιρίων 

ή τμημάτων αυτών 

στο Δήμο 

Κεφαλλονιάς β΄ 

φάση 198.000,00 -38.000,00 160.000,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩ

Ν 

Μείωση 

πίστωσης Ιδίων 

Εσόδων λόγω 

έκπτωσης 

ποσοστού 51%.Το 

ποσό των 

160.000,00 ευρώ 

καλύπτεται από 

Χρηματοδότηση 

του Υπουργείου 

Μεταφορών & 

Υποδομών 

70.7422.03 

Κατεδάφιση κτιρίων 

ή τμημάτων αυτών 

στο Δήμο 

Κεφαλλονιάς δ΄ 

φάση 210.000,00 -10.000,00 200.000,00 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡ

ΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩ

Ν 

Μείωση 

πίστωσης Ιδίων 

Εσόδων λόγω 

έκπτωσης 

ποσοστού 33%. 

Το ποσό των 

200.000,00 ευρώ 

καλύπτεται από 

Χρηματοδότηση 

του Υπουργείου 

Μεταφορών & 



Υποδομών 

70.7425.37 

Μελέτη έργου : 

Διεπιστημονικά 

ενυδρεία για την 

προώθηση του 

φυσικού 

περιβάλλοντος και 

της ιστορίας - 

Ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα 

INTERREG IV: 

Διεπιστημονικά 

ενυδρεία για την 

προώθηση του 

φυσικού 

περιβάλλοντος και 

της ιστορίας -ΑPREH  40.600,00 -40.600,00 0,00   

Μείωση 

πίστωσης ΣΑΤΑ 

λόγω έκπτωσης 

ποσοστού 

45,09%. Το έργο 

θα καλυφθεί από 

χρηματοδότηση 

"INTERREG ΕΣΠΑ 

(Διακρατική 

Συνεργασία)" 

30.7323.03 

Ασφαλτόστρωση 

Παραλιακού Δρόμου 

Ληξουρίου του 

Δήμου Κεφαλλονιάς 

με Κ.Ε. 

2008ΣΕ07100000  156.000,00 -16.000,00 140.000,00 

ΠΡΟΓΡΑΜ

ΜΑΤΙΚΗ 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡ

ΩΜΕΝΗ 

ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

Μείωση 

πίστωσης ΣΑΤΑ 

λόγω έκπτωσης 

ποσοστού 33,00% 

30.6262.07 

Προμήθεια 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δήμου 

Κεφαλλονιάς ( ΣΑΤΑ )  120.000,00 
-

120.000,00 0,00   

Μείωση 

πίστωσης και 

μεταφορά σε Κ.Α. 

εξόδων 

προμήθειας 

ετοίμου 

σκυροδέματος 

Οδικού δικτύου 

Δημοτικών 

Ενοτήτων 



30.6262.08 

Προμήθεια 

ασφαλτομίγματος 

για συντήρηση 

Οδικού δικτύου 

Δήμου Κεφαλλονιάς 

(ΣΑΤΑ)  120.000,00 
-

105.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 

Μείωση 

πίστωσης και 

μεταφορά ποσού 

70.000,00 ευρώ 

σε Κ.Α. εξόδων 

προμήθειας 

ετοίμου 

σκυροδέματος 

Οδικού δικτύου 

Δημοτικών 

Ενοτήτων και 

10.000,00 ευρώ 

σε Κ.Α. 

προμήθειας 

ψυχρού 

ασφαλτομίγματος 

30.6262.13 

Προμήθεια ψυχρού 

ασφαλτομίγματος 

για συντήρηση 

οδοποιϊας  5.000,00 3.500,00 8.500,00 ΣΑΤΑ Αύξηση πίστωσης 

30.6662.04 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. 

Αργοστολίου 0,00 30.000,00 30.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.05 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε.Παλικής 0,00 40.000,00 40.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.06 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. Σάμης 0,00 25.000,00 25.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.07 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. 

Λειβαθούς 0,00 25.000,00 25.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  



30.6662.08 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. Ελειού-

Πρόννων 0,00 25.000,00 25.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.09 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Κ. Ομαλών 0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.10 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. 

Πυλάρου 0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.6662.11 

Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος 

συντήρησης Οδικού 

δικτύου Δ.Ε. Ερίσου 0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.03 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Παλικής 0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.04 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 
0,00 15.000,00 15.000,00 ΣΑΤΑ 

Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  



Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Αργοστολίου 

70.6262.05 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Λειβαθούς 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.06 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Ελειού-Πρόννων 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.07 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 
0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 

Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  



Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Σάμης 

70.6262.08 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Πυλάρου 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.09 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 

Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Ε Ερίσου 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.6262.10 

Εργασίες 

αποψίλωσης & λήψη 

μέτρων 

πυροπροστασίας 

στους χώρους 

Καταφυγής και 

Καταυλισμού σε 

εφαρμογή του 

Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής 

Προστασίας Δήμου 
0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΑΤΑ 

Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  



Κεφαλλονιάς στην 

Δ.Κ. Ομαλών 

70.7413.01 

Μελέτη 

περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

για τις ανάγκες 

αδειοδότησης του 

Αγκυροβολίου 

Τουριστικών Σκαφών 

στον 

προστατευόμενο 

όρμο Αγ. Ευφημίας  0,00 7.558,96 7.558,96 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

70.7131.01 

Προμήθεια 

πετρελαιοκίνητου 

ηλεκτροπαραγωγικού 

ζεύγους 10KVA 0,00 6.150,00 6.150,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

10.7331.01 

Επισκευή στέγης 

κτιρίου Δημοτικού 

Καταστήματος Δ.Ε. 

Σάμης 0,00 4.801,92 4.801,92 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.7333.01 

Αποκατάσταση 

βατότητας και 

επανακατασκευή 

ξερολιθιάς 

αντιστήριξης 

δημοτικού δρόμου 

Μιχάτων 

Επανοχωρίου 0,00 5.800,00 5.800,00 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

15.7336.23 

Επισκευή σχολείου 

Μεσοβουνίων - Δ.Ε. 

Ερίσου ( ΣΑΤΑ )  0,00 -13.796,70 -13.796,70 ΣΑΤΑ 
Μείωση 

πίστωσης έργου 

35.7336.03 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

Τ.Κ.ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΩΝ 
0,00 -4.500,00 -4.500,00 ΣΑΤΑ 

Μείωση 

πίστωσης έργου 



 

ΣΑΤΑ 

1322.21 

Επιχορήγηση έργου " 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΒΛΑΧΑΤΩΝ 

Δ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ" 

ΕΤΕΡΠΣ - ΥΠΕΧΩΔΕ  0,00 -4.714,22 -4.714,22   

Μείωση 

πίστωσης Κ.Α. 

Εσόδου λόγω μη 

χρηματοδότησης 

από το Πράσινο 

Ταμείο 

80.8122.144 

Ανάπλαση κεντρικής 

πλατείας οικισμού 

Βλαχάτων Δ. 

Λςειβαθούς 

Κεφαλλονιάς (επιχ. 

από Πράσινο Ταμείο) 4.714,22 0,00 4.714,22 ΣΑΤΑ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "Πράσινο 

Ταμείο" σε ΣΑΤΑ 

30.7324.04 

Ανάπλαση Κεντρικής 

Πλατείας Οικισμού 

Βλαχάτων Δήμου 

Λειβαθούς 0,00 7.125,94 7.125,94 ΣΑΤΑ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

30.7412.28 

Μελέτη ανάπλασης 

κοιν/των χώρων Δ. 

Αργοστολίου 100.000,00 0,00 100.000,00 

ΟΦΕΙΛΟΜΕ

ΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "ΣΑΤΑ" σε 

"Οφειλόμενα 

Ελληνικού 

Δημοσίου" 

30.7413.32 

Μελέτη (ΈΡΓΑ 

ΔΙΕΥΘΈΤΗΣΗΣ) 

απορροής ρεμάτων -

μισγάγγειων 

περιοχής σχεδίου 

πόλεως Αγίας 

Ευφημίας  0,00 14.885,83 14.885,83 

ΟΦΕΙΛΟΜΕ

ΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Δημιουργία νέου 

Κ.Α. Εξόδων  

80.8122.136 

Διερεύνηση 

κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων Σάμης 22.140,00 0,00 22.140,00 

ΟΦΕΙΛΟΜΕ

ΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Μεταβολή 

χρηματοδότησης 

από "ΣΑΤΑ" σε 

"Οφειλόμενα 

Ελληνικού 

Δημοσίου" 



14.Βάση της αριθ. 176/2014 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ιθάκης περί έγκρισης αποστολής 
οικονοµικής ενίσχυσης ύψους 10.000,00 ευρώ στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς για τους πληγέντες από τους 
σεισµούς παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αποδοχή της επιχορήγησης και την αναµόρφωση του 
Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2015 ως εξής: 

 

• ∆ηµιουργία του Κ.Α. Εσόδων 1411.03 µε τίτλο «∆ωρεά χρηµατικού ποσού από το ∆ήµο Ιθάκης για 
τους πληγέντες από τους σεισµούς» µε ποσό 10.000,00 ευρώ και χρηµατοδότηση «∆ωρεά από το 
∆ήµο Ιθάκης» 

• Μεταβολή της χρηµατοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 30.6262.01 µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης 
πεζόδροµου Γρηγορίου Λαµπράκη» και ποσό 6.150,00 ευρώ από τα «Οφειλόµενα Ελληνικού 
∆ηµοσίου» σε «∆ωρεά από το ∆ήµο Ιθάκης» 

• Μεταβολή της χρηµατοδότησης του Κ.Α. Εξόδων 30.6662.03 µε τίτλο «Προµήθεια πλακών 
επισκευής πεζόδροµου Γρηγορίου Λαµπράκη» και ποσό 6.150,00 ευρώ από τα «Οφειλόµενα 
Ελληνικού ∆ηµοσίου» σε «∆ωρεά από το ∆ήµο Ιθάκης» ποσού 3.850,00 ευρώ και «ΣΑΤΑ» ποσού 
2.300,00 ευρώ. 

15. Βάση του αριθ. πρωτ. 30990/13-08-2015 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας και του αριθ. πρωτ. 
979/07-08-2015 εγγράφου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας περί αναγκαιότητας διευθέτησης 
των οµβρίων υδάτων επί της κεντρικής δηµοτικής οδού στον Άνω Κατελειό ∆. Ε. Ελειού-Πρόννων 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την δηµιουργία του Κ.Α. Εξόδων 25.7336.01 µε τίτλο «Αναγκαίες 
εργασίες διευθέτησης οµβρίων υδάτων επί κεντρικής δηµοτικής οδού στον Άνω Κατελειό» µε ποσό 
7.200,00 ευρώ και χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ. Ανάλογα προτείνουµε και την τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράµµατος έτους 2015. 

16. Προκειµένου να ενισχυθούν οι Κ.Α. Εξόδων όπως αναλύονται στα αριθµ. 1,2,3,6,7,8,9,10 και 12 της 
παρούσης εισήγησης παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την τροποποίηση του Προϋπολογισµού έτους 
2015 ως ο κατωτέρω πίνακας: 

 

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα 

Ποσό 

Μείωσης 

Πίστωσης  

Διαμορφωθέντα 

μετά την 

παρούσα 

εισήγηση 
Αιτιολογία 

Μεταβολής 

00.6131 

Λοιπές αμοιβές 

τρίτων 

(TEXNIKΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 12.000,00 5.050,00 6.950,00 

Λόγω του ότι 

η σύμβαση 

που 

υπογράφηκε 

για το έτος 

2015 

ανέρχεται στο 

ποσό των 

6.950,00 ευρώ 

00.6117.00 

Ειδικές 

υπηρεσίες με 

την ιδιότητα Ε.Ε. 

(Ιατρός 
12.000,00 3.010,00 8.990,00 

Λόγω του ότι 

η σύμβαση 

που 

υπογράφηκε 



εργαζομένων) για το έτος 

2015 

ανέρχεται στο 

ποσό των 

8.990,00 ευρώ 

00.6117.01 
Αμοιβές 

τεχνικών 10.000,00 7.000,00 3.000,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί όλη η 

πίστωση 

00.6162.00 

Αποζημίωση 

ορκωτών 

λογιστών για 

οικονομικό 

έλεγχο Δήμου 

Κεφαλλονιάς 15.000,00 7.374,00 7.626,00 

Λόγω του ότι 

η σύμβαση 

που 

υπογράφηκε 

για το έτος 

2015 

ανέρχεται στο 

ποσό των 

7.626,00 ευρώ 

00.6731.01 

Προαιρετικές 

εισφορές ΝΠΔΔ 

(ΟΚΑΠ )  1.100.000,00 70.000,00 1.030.000,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί όλη η 

πίστωση 

00.6737.02 

Προγραμματική 

σύμβαση με νέα 

Δημοτική 

Επιχείρηση ( 

ΚΕΔΗΚΕ) 900.000,00 152.788,38 747.211,62 

Λόγω 

πληρωμής 

από το Δήμο 

της ΔΕΗ 

περιόδου 

Φεβρουαρίου-

Μαΐου 2015 

σε εφαρμογή 

της αριθ. 

252/2014 

απόφασης 

Δημοτικού 

Συμβουλίου 



10.6261.05 

Εργασίες 

καθαριότητας 

και συντήρησης 

Δημοτικών 

κτιρίων 15.000,00 5.000,00 10.000,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί όλη η 

πίστωση 

10.6274 

Δαπάνες 

καθαρισμού 

γραφείων 10.000,00 10.000,00 0,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί η 

πίστωση 

10.6654.00 

Προμήθεια 

φωτοτυπικού 

υλικού  15.000,00 10.000,00 5.000,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί όλη η 

πίστωση 

70.6699.02 

Προμήθεια 

ειδών 

παντοπωλείου - 

Αρτοποιία 

ζαχαροπλαστική 

για λειτουργία 

κυλικείου 

παραλιών 

Μύρτου και 

Πλατύ Γιαλού 73.000,00 19.500,00 53.500,00 

Λόγω 

έκπτωσης 

αναδόχου 

26,76% 

80.8117.30 

Επιχορήγηση 

Μουσείου 

Φυσικής 

Ιστορίας 

(οφειλή 2009) 10.000,00 10.000,00 0,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί η 

πίστωση 

80.8121.03 
Προμήθειες 

Παγίων 5.000,00 5.000,00 0,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί η 

πίστωση 



80.8113.10 

Αμοιβές και 

έξοδα τρίτων 

Παροχές τρίτων 865.000,00 10.000,00 855.000,00 

Λόγω του ότι 

μέχρι τέλος 

του έτους 

2015 δεν θα 

διατεθεί όλη η 

πίστωση 

70.6699.03 

Προμήθεια 

νερού, 

αναψυκτικών, 

μπύρας, ποτών 

για λειτουργία 

κυλικείου 

παραλιών 

Μύρτου και 

Πλατύ Γιαλού 73.000,00 19.500,00 53.500,00 

Λόγω 

έκπτωσης 

αναδόχου 

26,76% 

 

Μετά από τις παραπάνω αλλαγές το τακτικό Αποθεµατικό θα διαµορφωθεί στο ποσό των 48.493,12 ευρώ. 

Αργοστόλι 19 Αυγούστου 2015  
Ο Προϊστάµενος  του τµήµατος Λογιστηρίου –Προϋπολογισµού :  Θεόδωρος  Μαντζουράτος. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις από την Πρόεδρο και την κ. Σοφία 
Κουστουµπάρδη και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  
Ο  κ. Νικόλαος Γκισγκίνης  αφού επισηµαίνει ότι έχουν ήδη  γίνει πολλές τροποποιήσεις του 
Προϋπολογισµού και του Τεχνικού Προγράµµατος το 2015 , αναφέρει ότι η  παρούσα τροποποίηση 
δεν έχει στόχο να καλύψει τις βασικές λαϊκές  ανάγκες και τις υποδοµές του ∆ήµου όπως σχολείων –
αθλητισµό –πολιτισµό   και το δηµόσιο συµφέρον,  εφόσον  240.000,00€  κόβονται για την πληρωµή 
της φορολογίας εισοδήµατος των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και 570.000,00 €  κόβονται από τα 
έσοδα του ∆ήµου για να µπορέσουν να εκτελεστούν  κάποια έργα  τα οποία δεν χρηµατοδοτήθηκαν 
από την παρούσα κυβέρνηση   υλοποιώντας και αυτή  την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων  
µε την µη παροχή των απαραίτητων κονδυλίων στους ∆ήµους για να µπορέσουν  να λειτουργήσουν ,  
ενώ την ίδια ώρα απαλλάσσονται  φορολογίας οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι , έτσι και  η ∆ηµοτική 
Αρχή  έχει απαλλάξει µεγάλες Ξενοδοχειακές µονάδες  και αφήνει ανείσπρακτα έσοδα από µεγάλες 
βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις. 
Τονίζει ότι ενώ η ∆ηµοτική Αρχή είχε εξαγγείλει προεκλογικά την υλοποίηση πέντε µεγάλων έργων  
συνολικής αξίας 4.000.000,00 €  περίπου τώρα τα ίδια έργα εγγράφονται στον Προϋπολογισµό µε το 
συνολικό ποσό των 0,40 € µη µπορώντας να υλοποιήσει ούτε το έργο του βιολογικού του Φισκάρδου 
που είναι ένα έργο ζωτικής σηµασίας για την περιοχή ,συµπεραίνοντας ότι το σύστηµα που στηρίζει  η 
∆ηµοτική Αρχή δεν προστατεύει ούτε την ίδια ούτε τα λαϊκά στρώµατα αλλά τα µεγάλα οικονοµικά 
συµφέροντα και την κερδοφορία τους. 
Τέλος δηλώνει ότι δεν ψηφίζει την παράγραφο για τα αντιπληµµυρικά έργα γιατί υλοποιούνται µε 
απευθείας αναθέσεις και ψηφίζει τις παραγράφους 5-7-9-11-12 και 14 ΄(όσον αφορά την επιχορήγηση 
του ∆ήµου Ιθάκης) τα υπόλοιπα τα καταψηφίζει. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος  –Κουρκουµέλης 

Ηλίας    και Λυκούδης  Ιωάννης.                   



 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                           
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

• την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

• την εισήγηση της  αρµόδιας   Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

  Την  εισήγηση   της  Προέδρου  . 
 
                                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1.  Εγκρίνει ως έχει  το παραπάνω   σχέδιο αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού και τροποποίησης Τεχνικού 

Προγράµµατος   οικονοµικού έτους 2015  . 

2. Καταρτίζει όπως παραπάνω  την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και την τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράµµατος   του  οικ. έτους 2015   και   εισηγείται    την  έγκριση τους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Κεφαλλονιάς. 

3.  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  

                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                     Α/∆ήµαρχος Οικονονοµικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                       
                                                                                                                                          Α∆Α: Ω4ΓΚΩΕ5-ΗΚΨ 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                             
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                                
 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 
Από το πρακτικό της  22ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  21 η  Αυγούστου   2015  
∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  299  / 2015 

 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2015.   

 
Στο Αργοστόλι σήµερα  21  η   Αυγούστου    του έτους 2015 , 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.  32380/18-08-2015 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο 
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα  επτά   ( 7) και ονοµαστικά: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
                                                                                                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                                             ∆ιονύσιος Λυκούδης                                                                     
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                                           Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                 
3.   Λυκούδης Ιωάννης                                                                                                      Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                                                     
4. Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                                      
5.  Κουρκουµέλης Ηλίας  (προσήλθε  από την 295/2015)                                                                                                     
6.  Ανουσάκης Νικόλαος (ΑΠΕΧΕΙ στην 294/2015 & ΑΠΩΝ από 295 έως 299/2015) 
7. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπλ. Μέλος  ΑΠΩΝ στις 298 & 299/205) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Η  Πρόεδρος , κ.  Σοφία Γαρµπή  ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , έδωσε τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  4ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2015.» 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  2015  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Αριθ. 
έκθεση

ς 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

1079 

06/08/201
5 553,50 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣ
Η ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Είδη 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ , 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
,ΠΟΤΩΝ, ΝΕΡΩΝ , 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ , ΠΑΓΩΤΩΝ 
για τη λειτουργία των 
κυλικείων των παραλιών 
ΜΥΡΤΟΥ και ΠΛΑΤΥ 
ΓΙΑΛΟΥ για το χρονικό 
διάστηµα Ιουνίου 2015 έως 
Οκτωβρίου 2015 και για το 
κυλικείο της ΚΕ∆ΗΚΕ για 
χρονικό διάστηµα ενός έτους 
από την υπογραφή της 
σύµβασης 
ανάθεσης"_x000D_ 
_x000D_ 10.6463 2.295,67 

1080 

10/08/201
5 1.000,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
ΑΝΤΙΠΑΤΩΝ ΕΡΙΣΟΥ 35.6262.01 22.833,95 

1081 

13/08/201
5 799,50 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 35.6262.01 22.034,45 

1082 

14/08/201
5 201,00 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΚ 
∆ΙΛΙΝΑΤΩΝ 10.6661 2.216,62 

1083 

18/08/201
5 

50.080,6
8 

1η & 2η ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΡΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆.∆. 
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ 30.7333.102 0,00 

1084 

18/08/201
5 405,90 

Εξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣ
Η ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ & 
ΝΠ∆∆ και β)ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟΥ ∆.Γ.Α. 10.6463 1.889,77 

1085 

18/08/201
5 5.000,00 

Προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων και 
µηχανηµάτων έργων (∆.Ε. 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ )-- (ΜΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ διαγ/ού µε 
α/α 11017) 30.6641 0,27 

1086 

18/08/201
5 2.644,75 

Προµήθεια εξοπλισµού 
αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας 70.7135.10 61,62 



1087 

18/08/201
5 4.793,63 

Προµήθεια εξοπλισµού 
αποθήκης Πολιτικής 
προστασίας 70.7135.10 61,62 

1088 

19/08/201
5 110,30 

Ταχυδροµικά Τέλη ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. 
ΜΙΝΕΤΟΥ 00.6221.00 130,55 

1089 

19/08/201
5 189,42 

Προµήθεια λοιπού υλικού 
ΠΑΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤ. ΜΙΝΕΤΟΥ 20.6654.00 10.977,70 

1090 

19/08/201
5 56,50 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων-ΠΑΓΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. 
ΜΙΝΕΤΟΥ 10.6661 2.160,12 

1091 

19/08/201
5 738,00 

Απολυµάνσεις ∆ηµοτικών 
κτιρίων και Σχολικών κτιρίων 
ΣΑΤΑ 10.7331.16 4.082,00 

1092 20/8/2015 5.000,00 

Μισθώµατα µηχανηµάτων - 
Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων[ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ,αριθ. 
29342/27-7-2015 έγγραφο 
Υπεύθυνης Συντήρησης 
Πρασίνου ∆ήµου 
Κεφαλονιάς) 35.6233 5.000,00 

1094 20/8/2015 234,24 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 11.184,92 

1095 20/8/2015 646,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 11.184,92 

1096 20/8/2015 1.845,00 Προµήθεια λοιπού υλικού 10.6654.01 11.184,92 

1097 20/8/2015 1.476,00 

Προµήθεια βιβλίων , 
σφραγίδων , κλπ 10.6611 256,90 

1098 20/8/2015 19,68 

Προµήθεια εντύπων και 
υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 10.6613 5.227,65 

1099 20/8/2015 560,00 

Προµήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού 20.6682.03 7.473,08 

1100 20/8/2015 1.275,51 

Προµήθεια πινακίδων 
οδοσήµανσης και τροχαίας 30.7135.09 1.871,45 

1101 20/8/2015 118,08 

Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων 10.6672 2.387,87 

1102 20/8/2015 247,90 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 35.6662 159,45 

1103 20/8/2015 400,00 

Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισµού 35.6634 3.612,00 

1104 20/8/2015 953,25 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 10.6614 3.343,66 

1105 20/8/2015 20.633,25 

Απόδοση βάσει δικαστικών 

αποφάσεων [214/201, 

212/2012 Αποφάσεις 

Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, 

αριθ. 15775/2015, 

15774/2015, 15776/2015 

κατασχετήρια & κίνηση 80.8117.35 114.023,84 



Λογ/ού ΕΤΕ 

 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ.  Νικόλαος Γκισγκίνης   ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: 1080-1081-1082-1088 και 1105 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος Γεράσιµος -Σοφία Γαρµπή    –Κουρκουµέλης Ηλίας –

Λυκούδης Ιωάννης.                                                                                                                                                                         

 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

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

   3)την  312 /2014 απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2015. 

  4) την  υπ αρίθ 27021/2227 /30-12-2014 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του 

Προϋπολογισµού 2015. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2015 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

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

βάρος των   εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2015 . 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ.   

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                                                                    Πιστό Αντίγραφο  

                                                                     
 
 
                                                                 Σοφία Γαρµπή    
                                                      Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών. 
 


